
  

  

  

  

  

    zeer: 

DE SNEUPER 

GEEICIEEG ORGAAN VAN DE VERENIGING VAN , ARGET EF-ONDERS GEKENS 

TE DORKUM 

  

TTT 

SEPTEMBER 1991 

NO. 17 

      
  

losse nummers f 2.50   
   



" DE SNEUPER" 
  

ĳ Officieel Orgäaù’ van de 
  

Î VERENIGING van ARCHIEFONDERZOEKERS te DOKKUM 
    

Varschijnt eens in de drie maanden in ten oplage van 1Yöex. 

      
  

  

Feinder Tolsma =de Lyts Elin 16, Oosternijkerk — O5l92-15 

Vijfde Jaargang ar. 3 SEPTEMBER 1901 **** WIJMMER 17 ***« 

Redaktie Sneuper: | 
Jaap Heeringa —Fennewei ê , Hantumeruitburen — 05195-10023 
Eimert. Smits =Rugebalstraat 14, Dokkum 05150-94408) 

| 
| 
Ì 

inleveren copy: blj de redactie of in de idesénbus op de 
leeszaal van het streekarchtef. 

93 

  

jp
 

Lidmaatschap van de Vereniging F 20.= per jaar 

Denateurschap F 5.= per jaar 
Penningmeester: Jaap Heeringa, rekeningrumner 3461.69.488 

Rabobank HOF te Anjum 
giro van de bank: 912871 

WODOOOGDOOGOT KAT 

Bestuur: voorzitter: dhr. E.Smits 
pennigm. : dhr. J.Heeringa 
secr.asse : mevr.8.v.Tilburg, Vleesmarkt 53 

101 MJ DOEKUM. 

alg adj : dhr. D. Zwart en 
dhr. D.de Jager 
    INEOUD VAN DIT KUNMER: 

bestuursimededel ingen 
nieuws van het EA 
emigratie: Nederland of Amerika, deel II 

verslag bezoek EA Den Haag 
aktiviteiten: Open dag 
Costdongeradelers uit testamenten (slot) 

cafe "de Veehandel" te Dokkum 
Taeke Jans' verbanning uit Anjum 
het geheim van Obbema sate te EE 

nieuwe leden 
vraag en antwoord 
speeiaal bherieceht tt 

volgende copy Voor 15 november a.s. Anleveren !1!   bij: redactie "de Snsuper”, Rugekolstraat 19 
4101 ES DOEKIM. 

  
 



RESTUURSMEDEDEL INGEN : 

Na een welverdiende rust. en een vakantie die weer zorgde voor veel 
nieuwe Indrukken en ervaringen is nu weer de tijd gekomen van een gere 
geld bestaan. De- scholen zijn weer begonnen en iedereen is terug gevai- 
ten in de dagelijkse sleur. Ook is voor velen onder U cugetwijfeld de 
habbytijd weer aangetroken, om met datgene verder te gaan waar men voor 
du vakantie mee gestopt was, 

Het bestuur heeft ook gebruik gemaakt van deze periode maar zal nu 
met frisse moed de zaken weer oppakken om het belang van de vere- 
niging te dienen. 

Het is ook deze keer weer, hopen wij althans, een gevarieerd geheel 
geworden wal wijf u kunnen bieden. Er is door U de nadige copy ingele- 
verd en we hopen dat het met genoegen gelezen gaat worden. 
Daar wij als bestuur ook een rust periode gekend hebben is er over de 
zomermaanden weinig te melden. 
Vaar het decembernummer vragen we u de copy voor 15 november a.s. in te 
leveren bij de redactie. Graag ontvangen we wat korte stukjes met 
waderwaardigheden over personen of zaken. Speciale aandacht vragen wij 
vaor het gedeelte over de “open dag" en het op te sturen formulier. 

Ook is het bestuur benaderd om zich via de radio-omroep de LONOF 
tens kenbaar te maken naar het publiek toe. Dit is in principe aangeno= 
wen en val aerdaags op een zaterdagmiddag plaats vinden. 
Aangaande de dinsdagavond-opening-. kunnen wij u nog niets definitief 
mededelen, doch gezien onze informatie kunnen wij u aanraden begin 
oktober eens te bellen met het archief of het bestuur, 
Tatstot wensen wel allen veel leesplezier. 

ES 

NIEUWS VAN HET RIJKSARCHIEF te Leeuwarden, 

In de nieuwsbrief vaa juni jl. zijn weer enkele zaken uit- 
gehaaïid die voor ons van belang kunnen zijn, 

Ten eerste een korte vermelding: * In de afgelopen maanden zijn er door 
werschiltende “sneupersgroepen" in Friesland bezoeken afgelegd aan het 
Rijksarchief, de laatste doer die uit de gemeente Dongeradeel, Bet 
hlijkt dat veel liefhebbers van streekgeschiedenis vaak geen weet hebr 
ben van de mogelijkheden die het. Rijksarchief biedt of vanwege drem- 
pelvrees afzien van een bezoek. Het Rijksarchief wil proberen hier 
varandering in te brengen door in het komende scizoen avonden te or= 
ganiseren waarop die mogelijkheden worden toegelicht. Daarbij zal ook 
worden ingegaan op de wijze van onderzoek op de studiezaal". 

Dour de FAF zijn er weer enkele nieuwe indexen gereed gekomen, 
waaronder die van Dokkum. 

no. 1A7 gezinsklapper HH dokkum A-H, DEB 206e 
no. 188 gezinsktapper NE dokkum T-Ô, DTB 206f 
no. 189 gezinsklapper NH dokkum P-W + remonstr. + RK, DTB 206g 
na, 191 Colitaterale suressie Achtkarspelen, Dantumadeel en Koll. 

no, 192 Authorisattes Hof van Friesland HHH3 (1683-1711). 

Tevens verschijnt er binnenkort een nieuw deel met indexen op de 
Resoluties van de Staten van Friesland (1651-1670), hierin uitgebreide 

indexen op persoonsnaam en zaaknamen. Toegang onder nummer 5.26. 

U slet wel het biijft de woeïte waard een bezoek aan het archief 
te brengen en nog eens duidelijk gezegd: zich laten voorlichten 
over alle mogelijkheden die er zijn om een bepaald onderzoek met 
succes te kunnen volbrengen. 
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EMIGRATIE: MEDERLAND OE AMERIKA........ ‚… deel 11, door E.Smits, 

"Een blik opde landverhuizing en de emigratiegolf in het midden 

van de 192 eeuw", 

De vürige keer was het. nag grotendeels de inleiding tot dit onderwerp, 

in dit nummer gaan we wat gerichter te werk en komen de verschillende 

facetten aan de orde die dit, naar ik mag hopen, tot een boeiend retaas 

zulten maken, 

OORZAAK DER LANDVEREUIZING. 

In 1816 was de Gereformeerde kerk in Nederland bijna Staatskerk gewor- 

den door regelementen en bemoeiingen van regeringszijde. Deardoor kreeg 

en een godsdienstige leer met een levenloze vorm en slapheid die het 

elan miste van de vrome voorouders. 

Biunen dit gebeuren waren er groepen die, gericht op de bijbel, zich 

niet konden verenigen wet de gang vän zaken en in verzet kwamen. det 

was in 1822 dat Ds.J.W.Vijgeboom met nog enkelen de eersten waren die 

zieh afscheidden van de kerk. Doordat. er in Duitstand al enige tijd 

onrust was op kerkelijk gebied en dit overwaaide naar ons land Kwam men 

oak hier in verzet en werd het valk opgewekt door woord en schrift. Hen 

kreeg van de verschillende voorgangers stof tot nadenken en werd op” 

geroepen tecug te keren tof. het ware evangelie zoals de Fijbel aangaf, 

Namen zoals Da Costa, Groen van Prinsteren, Wormser en Smidt gaven 

uiting aan bun npntevredenheid over de toestand. 

Uiteindelijk resulteerde dit in de ontwikkeling van de Hollandse kolo- 

nieen im Amerika, zowel op maatschappelijk als geestelijk terrein. 

Bekende namen zoals Brummelkamp, de Coeck, Scholte, van Raalte, Ypma en 

van Velzen waren voorlopers, dit de aanzet gaven om het gezag der 

Staatskerk" te weigeren en vrijbeid te wensen. 

De eigenlijke Afscheiding vond plaats in 1834 eu dit jaar is dan ook 

beker geworden als “de Afscheiding”. 

De mensen begonnen zich te verzamelen om hun leiders en zo ontstonden 

de eerste Gemeenten en met dezen ook de vervolging. Ben ketterijjacht 

ontstond onder Koning Willem T, die vreesde voor een maatschappelijke 

achteruitgang van het land door deze verdeeldheid. Ook speelden zijn 

raadslieden in deze cen grote rol, 
Vele malen werden dan ook de predikanten en leden van de Afges- 

cheidenen als boeven en criminelen behandeld. Boete, verbeurdverklar- 

ing, gevangenis en uitstoting uit de maatschappij was de prijs die 

velen betaalden. Door het gezag opgehitst waren vaak de gewone mensen 

nog engstaanjagender In inn doen en laten. 

De jeugd liet zieh ook niet onbetuigd, mede aangemoedigd door de oude- 

ren kregen ze vrij spel als het ging om pesten, plagen en vernederen 

van de andersdenkenden. Zelfs brandstichting werd oogluikend toegus- 

taan. Dit duurde tot Koning Willem II koning werd en er een iets milder 

klimaat ontstond voor de Afgescheidenen. De vervolging voor de wet 

hield op. doch tog lang niet was de rust weergekeerd en men maakte 

elkaar nog steeds het teven zuur, Natuurlijk waa, zoals altijd, in die 

periode ook de arbeidersklasse de groep die het meeste leed. De arane 

was al groot en werd zo nog groter, daar men geen werk meer kreeg en 

bij ziekte vaak overgeteverd was aan het let, Als we 1846/45 schrijven 

bedoelen we vaak het jaar van de aanvang van de landverhui- zing. Het 

was een erg stecht jaar met veepest en mislukte cogsten en men ging 

zoeken naar cen uitweg, naar een tand Kanaan. Het waren vooral Ds.van 

Raalte, Scholte en Brummelkamp die zich gingen orienteren op het bui- 

tenland en daar probeerden te vinden wat wen hier miste. 
Dit. resulteerde in de Keuze van Amerika en nog in 1845 werd een Ver- 

eniging opgericht te Arnhem, die tot doel had de toch al arme bevolking 
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te helpen met de oversteek, Men belegde ín verschiltende plaatsen voor 

Hehtingsbijeenkomsten verspreid vver hel gehele land. Van Noord naar 

Zuid probeerde men de plannen van een landverhuizing onder de mensen te 

brengen. 
Dit gebeurde niet zonder slag of stoet en vaak outstond tr ruzie en 

laster ten aan zien van hea die er wel oren near hadden om te verbui- 

zen. Familie banden werden erdoor verbroken en zo stond men dan ook 
vaak binnen algen omgeving weer alleen. Dankzij het overtuigende en 
krachtige beroep van de leiders werd er doorgezet en de keuze viel op 
lowa en Wisconsin. "Voor £ 500, kan sen heel gezin overkomen en sich 

all=in inrichten. vraag de cijken om de armen uit het slijk der armoe 
op te beuren", was een gezegde welke veel werd gebruikt, 
Spoedig daarna trokken vele tientallen gezinnen en later honderden met 

hun jeïders naar de Grote Verten. Alles werd achtergelaten en ten gelde 
gemaakt. voor de overtocht, alleen met de dierbáarste bezittingen ín een 
schauele kist en de kieren die mer aan had, vertrok men. 
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ddvertentie vit de Lebawarder Courant Fau ber. IBSE, 

HET VERTREK UIT NEDERLAND, 

Zaals reeds vermeld had men hel weinige dat men nog hezat, verkocht en 
afscheid genomen van allen die men lief had. Men wist dat het geen af- 
scheld voor het leven was ln rde meeste gevallen. Het gezegde van “de 
schepen achter zich verbranden" was hier erg van toepassing en er was 
in de meeste gevallen geen weg terug. Voor hen die geen genoeg geld 
hadden werd er ingezamelá en Van Raalte en Scholte pleitten voor hen 
bij hen die beter gesitueerd waren. Zo vertrok men eindelijk raar de 
havens wan Rotterdam, Hoek van Holland en Antwerpen. Voor velen begûn- 
nen de ontberingen en zorgen al vaortat men water zag. Men kreèg: te 
maken met zwervers an landiopers in de havens, die zoals overal, leef- 
den van diefstal en beroving. Zelfs de weinige bezittingen van de land= 
vermrizers werden niet ontzien buiten het ongenoegen waar men mee te 
maken kreeg van uitschelden en andere pesterijen. Een geregelde afvaart 
was er uiet zodat ween soms uren en zelfs dagen bij de haven moest rond- 
hangen, Het gebeurde bok wet eens dat een boot te vol gepland was en 
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nen geen toegang kreeg. Het enige wat men kon doen was dan: wachten op 

een volgende mogelijkheid. Dat wachten was dan vaak een tijd van on 

gemak, men moest een hotel zoeken o.i.d. hetwelk weer extra. geld kostte 

en het meeste geld was al besteed aan proviand, En het begin moest men 

hier zelf voor zorgen wilde men iets anders te eten hebben tijdens de 

lange overtocht dan scheepsbeschuit. Doordat veel mensen op de verkeer 

de manier omgingen met de verdeling van het nodige kwam er van rege- 

ringswege enig toezicht en probeerde men op deze manter problemen te 

voorkemen.Gak de kaptelps van de schepen kregen opdracht hierop toe te 

zien. Eindelijk kern dan de afvaart plaats vinden en zat men vele weken 

aan boord van een boot die naar onze maatstaven maar heel weinig gerief 

bood. 

HET LEVEN AAN DOORD. 

Over de wensen aan bonrd en het mee te nemen voedsel en ander gerei 

schrijft J.A.Buekenhorst uogal uitvoerig en is in het Orgaan van we 

Vereniging van Archiefondertoekers “de Sneuper" vaeds een serie artiker 

Len verschenen, waarvan we hier een samenvatting willen geven, 

Samengeperst in de donkere, vochtige en slecht geventileerde ruim 
ten waar de zweetlucht te snijden was, had bijna elke passagier last 

van zeeziekte. Men sliep,at en leefde in dezelfde vuinte alleen eis het 

weer het toeliet moest men bet dek op, De corveeploegen, door de kapi- 

tein aangewezen hadten dan tijd ow alles enigszins schoon te maken wet 
de gebrekkige middelen die men had. Een ding waar geen aandacht aan 
geschonken werd, was de gezondheid hij het aan boord gaan en had iemand 

een ziekte bij zich die aan boord zich: openbaarde, dan was de ellende 

vaak gruot, Een kleine longontsteking of één of andere besmettelijke 
kinderziekte kon vele slachtoffers maken en de verzorging was in ver- 
gelijking met nu vaak hopeloos, Tevens was er een groep die al spoedig 
tast kreeg van heimwee en dat werkte zeker miet gunstig op lichaam en 
geest. Men was hierdoor vatbaarder voor ziektes. Heel veel mensen hebr 

ben tijdens de overtocht aan de reling gestaan en afscheid genomen van 
een hunner geliefden. : 
Er zijn reizen bekend waarbij door ziekten, meer dan 50 personen het 
ieven lieten. Tijdens eeu reis in 1866 brak er een cholera epidimie uit 

aan boerd van een schip en men räpparteerde op die reis meer dan 400 
sterfgevallen. Er waren dagen bij dat men 45 keer aan de reling stond 
ont iemand aan de zee toe te vertrouwen, Het, zal dan ook niewand ver- 
wonderen dat er wel eens gemord werd en men zich terugweuste naar Hai- 
land. Grote steun werd. onder vonden van de predikanten en auderiingen 
en elke avond werd er weer gezongen en gebeden voor de weldaden. Ka- 
tuurlijk waren die er ook; wanneer er een kind geboren of een huwlijk 
gesloten werd waarbij menige ruige zeebonk stit geworden zal zijn. Het 
gebeurde ook rogal eens dat het vele dagen stormde en men kan Zich dan 
voorstellen dat buiten het ongemak van het niet aan dek mogen, de Zee- 
ziekte velen tot wanhoop bracht. 

Toch, vaals Brugmelkanp iu zijn "Stemwen uit Noord-Amerika" in 1847 
vanuit een zeer godsdienstig oogpunt schreef: * *t Is de Heer die ons 
oordeelt; dit is ons genoeg, maar wijk vragen! vanwaar dit alles?" Hier= 
uit ken men een zekere berusting opmaken, die voor velen onder ons maar 
moeilijk te begrijpen is. “De Heer is goed" was een gezegde waar men 
elkaar wee groette aan boord. Ze had men tijdens de reis genoag tijd 
voor godtsdienstoefeningen. Het was geen uitzondering dat men tweemaal 
per dag een samenkonst hieid en onderling goedbedoelde raadgevingen 
uitwisselde, Veel werd er gezengen tot ondertinge hemoediging. Tussen 
de bedrijven door waren de vrouwen bezig met het maken van kieren en 
andere huishoudelijke karweitjes en leerde men elkaar de kunstgrepen 
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van het eerste plonierswezen. 
Aan privacy werd niet gedacht aan hoerd, een afgeschut hoekje met wat 

dekens was in het begin het enige wat te maken viel. Op de vrachtsche- 

pen was het soms helemaal bar en beos. Het gebeurde maar al te vaak dat 

bij te weinig vracht een timmerman opdracht kreeg om met. bekutp van wat 

hout een passagiersaccomodatie te maken. Dit was meestal op een &tor- 

dige en snelle manier gegaan, maar de lege ruimte bracht op deze manier 

nog wat geld ap. 
Al deze landverhuizers waren mensen die zo uit het zwoegende, 

drukke bestaan met tange werktijden waren gestapt en de overgang naar 

het niets doer aan boord, was iets wat voor sommigen moeilijk te ver- 

kroppen was. Men moest een leefbaar klimaat bewaren en elkaar helpen de 

tijd door te komen met samenkomsten en verhalen, Als ket. gebeurde dat 

er iemand aan boord was die de reis al meerdere malen gemaakt had, dan 
was het ook geen probleem, zo iemand vond altijd gretig, geboor als het 

op vertellen aan kwam. Gelukkig kwamen later de stoomschepen en werden 

de voorzientugen beter en de reizen korter. Veel zaken zouden nog aan= 

gehaald kunnen worden, waar als het gaat om een algemene indruk waâr- 

over in de inleiding gesproken wordt, is het beter het hierbij te la- 

ten. Voar diegenen onder de lezers die zich dieper in deze stof willen 

bijten, verwijs ik naer de literatuurlijst. 

DE EERSTE EMEGRATIEWET VAN 1861. 

Tot ca LBA waren er totaal geen regels en toezicht die het personen- 

vervoer over zee regelden, Iedereen deed naar goeddunken en het laat 

zich raden naar de toestanden aan boord en de opvang in het. totaal 

vreemde larsl. 
In het begin zag da regering ook helemaal geen heil jin de emigratie. 

Sterker neg men sprak van een soort. tafheid als men het land uitging. 
Het hele emigreren kad daarom ook steeds een zeer individueel karakter, 
waar velen zich niet in konden vinden. Men zag immers maar al te vaak 

de beter gesitueerden wegtrekken samen wet goedkope arbeidskrachten. 

Waarom zou men die mensen in bescherming nemen? 

Deerdat er later meer en meer belangstelling ontstond om naar vreemde 

varden te trekken, het avontuur tegemoet, kreeg men ook meer zicht op 

de vaak hopeloze en mensonterende toestanden aan boord van de schepen. 

Niet. zonder reden werden ze soms 'drijvende doodskisten' genoemd. Ook 

de tegenpartij deed zich gelden en werd er reclame gemaakt om per boot 

naar verre borden te gaan, Men deen dit vaak in open brieven via de 

kranten, er werd op een gegeven ogenbiik zelfs geschreven dat het rai- 

zen per boot de veiligste manler was. 
Als verklaring werd er bij gezet dat er steeds meer verzekeringsmaat- 

schappijen kwamen die ondanks de lage premies toch schatrijk werden. 
Bit kon alleen waar als wen weinig schade gevallen hoefde uit te keren 

en er dus bijna geen rampen gebeurden. Dit was inderdaad het geval en 
gen had hierin wel gelijk, maar andere zaken speelden een grote rol nl. 
het ging om de toestand van de passagiers. De kundigheid van de bemann- 

ing en de accuratesse moest ervoor zorgen dat er geen ongelukken gr- 

beurden. Aanvaring met een ander schip of een ijsberg had in die hne- 
denigheid niets met het schip zelf van doen, Als we de ongelukken nà- 
gaan waarbij inderdaad een schip met man en muis ver- Zing, dan viel 

dat. cok wel mee, vooral în de verhouding tot het aantal mensen dat 

vervoerd werd. 
De Wet van 1861 wes de aanzet tot een verbetering, hoewel deze eerste 

Wet hanfdsaakelijk bepalingen bevatte die op de emigrant zelf sloeg, 
Er werden Commissies van Toezicht ingesteld, die voor een zo goed moge” 
lijke naleving zorgden. Fen naleving die betrekking had op een regi- 
stratie van de personen, een opgave van vertrek en aankomst, het Kunnen 
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tunen van het benodigde geld en verder het captroleren van de schepen 

ug de beschikbare ruimte per persoon en het verwerken van de mee te 

nemen spullen, Tevens werd nog vermeld du naam van de boot en schipper 

eu de dag waarep men afs emigrant aan boord mocht komen, Er ward een 

bepaling opgeuvamen t‚a.v.een verzekering die alleen betrekking bad op 

onderdak als de afvaart. uitgesteld acest worden, Al deze dingen werden 
vermeld op de z.g. vervoersbiljetten en geen schip mocht vertrekken 

zander deze goedgekeurde papieren, 
Gok bevatte de wet nog eer aantal artikelen, die zo onbepaald omschre- 

ven waren dat er nog ruim kon worden gesjoemeld door de vaagheid en het 

onvolledig wijn. 
Dit nield in dat, hoewel de stap tot verbetering was gezel, er kug lang 

geen waterdichta regels waren, die de emigrant voldoende konden be- 

schermen. De eigen inventiviteit zowel van de scheepsbenanningen die de 

passagiers moest groot zijn, wilde men voor de grootste ongemakken 

gespaard blijven. Aan deze wet werdt vek nog eun practische uitvoering 

ten laste gelegd met betrekking tot de indeling van de schepen voor 

landen buiten Europa. 

Hoe slecht dat soms was laat art.l uit deze wet ans wel vermoeden. 

Hierin staat dat het schip vatlerdig uitgerust moest zijn met één rad- 

dingsbest, de bemanning moest conpleet zijn, de minimate dekheogte 

mocht niet minder dan 1153 zin. (anders kon de gemiddelde nederlander 

niet rechtop staan). Per persoon werd een vloeroppervlakte gegund van 

1.75 m2. Als het. Ark hoger was, word de vloeroppervlakte minder. Er 

werden eisen gesteld aan de Iuekhtverversing en via lichtdoortatende 
vpeningen moest. voldoende daglicht binnen kunnen komen. Het beddegoed 
(van de landverhuizers zelf} moest zindelijk en heel zijn, het stro 

vers. 
(werdag moest men op hef dek verblijven en bij slecht weer 

beuetlendeks, waarbij alles afgestoten werd. Dit, hield in dat men dan 

ook geen warm eten mocht bereiden, daar hier geen vaar gefaakt mocht 

worden. Al deze toestanden warden uitvoerig beschreven in "De geschie- 
denis van de emigratie tot de Tweede Wereldoorlog" van J.A,A. Hartman 
1959, Oek aan het zelf mee te nemen eten voor de overtneht werden eisen 
gesteld. 
‘Zoals het volgende lijstje ons laat zien, Fer persoon moest per week 

ingeslagen worden: 1,5 kg hard hroad 
0.5 kg gezouten vlees 
6.5 kg gerookt spek 

O,t2kg koffie 
0,75kg rijst 
OTDke gort 
û.5 kg meel 
G67kg erwben en bonen 
2,5 ke aamlappelen en naar behoefte zout en azijn. 

Hoewel het na 1861 vrijwel alleen stoomboten waren die naär 
Aaerika voeren en de overtocht korter werd dan met de traditionele 

zeilboten geven we even een Ijjstje van een gezin van 5 personen voor 

sen overkocht var 8 weken. 
0 kg hard broad, 20 kg gezouten vlses, 20 kg gerookt spek, 4,8 Eg 
koffie, 30 kg rijst, 30 kg gort, 20 kg meel, 26.8 kg erwten, 100 kg 
aardappelen en daarnaast nog zont, azijn en vitanluesappen. Dit atlas 
moest binden handbereik blijven en vaak zelf verscheept worden, naast 

de uateriele goederen als huisraad, De hygiene was een zaak van eigen 
inzieht en netheid, hoewel de schipper wel corveeploegen moest instel 

len. Het sanitair werd ook aandacht aan besteed en voorgeschreven. * 
Tat de honderd personen Aan bnord moeten er TWEE reukloze gemakken zijn 
", Vaar elke honderd personen meer moest er één gemak bij, Dat zal wel 
eens dringen geblazen zijn of een emmer, De reling was nooit zover weg. 
Qak bij de bereiding van de maaltijden moest een kok bijgestaan worden 
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door een ploeg die uit de passagiers was samengesteld. Deze kuk was 

vanaf 1061 verplicht aan boord, daarvoor ging ieder zijn eigen weg en 

werd er op het dek gekookt. 

Gelukkig zijn in de loop der jaren de wetten aangepast, de schepen 

moderner geworden en als zodanig de overtochten ook aangenamer. Toch is 

het goed ons in gedachten eens te verplaatsen naar de manier waarup 

onze voorvaderen vertrakken naar een voor hen onbekend land als wij 

ouze tickets laten atscheuren voordat we in een straalvliegtuig stappen 

welk ons vaak hinten 24 uur ter plaatse brengt waar nek ter wereld. 

Nu U zich door de inteiding van nummer 16 en het tweede dael in deze 

uitgave enigszins een beeld beeft kunnen vormen over het totale verloop 

van de emigratie gaan we op de diverse facetten hiervan in de volgende 

puaners wat dieper in, 
menemvnnrrorenemernenonernbersnnnrennerenneeserentarnnennnEiteza

nseEsn 

VERSLAG van een bezoek aan Jiet RA te Den Haag. 
mm nn nn _   

Van 6 tet en met 9 augustus jl. hebben twee leden van onze vereni = 

ging een bezoek gebracht aan het RA te Den Haag, met. het doel iets 

verder te komen met een genealogie en een onderzoek naar de Friese 

Admiraliteit. . 

Ca 6.30 uur vertrokken uit Dokkum kwam men om ca 9.00 uur aan op het 

RA, De auto was te duur gestald in de parkeergarage van het winkelcen” 

trum Babylon (12,50 per dag), want zo bleek de volgende dag dat er 

tegenover de auto gestald kon worden voor 7.50 per dag. Aldus de poort 

en hai betreden van wat het heilige zou moeten zijn van de archieven. 

Natuurlijk was er de verwarring ván alle deuren et verwijzingen waar 

men keen zou kwmen gaan. 
Een vriendelijke hoofdreceptioniste gaf ans de verkeerde raad, zodat we 

na een half uurtje wachten toch toegang kregen tot de studiezalen. 

Hier aangekomen verwees een bordje "melden" ons nâar eên volgende ha 

lie. Na een vriendelijk "goede morgen' van onze kant werden we zonder 

antwoord (het was ook nog vroeg) doorverwezen naar een aarmmeldbalie. 

Ook hier klonk opgewekt weer ons 'goede morgen’ en vroeg een rabotach= 

tige persoon ons nummer. Zie hier de onfeilbaarbaarheid der techniek, 

want na het noemen van ons bezoekersnummer kwamen onweerspreekbaar al 

onze gegevens op een scherm. 
Het eerste=bezeek forgaliertje was snel ingevuld en wij machten 

doorgaan naar ‘studiezaal nr.l’, Hier bevond zich weer een balie 

met. een studiezaalbediende die ons tekst en uitleg gaf over het 

reilen en zeilen op deze zaal. Het gebeurde alleen in een tempo 

die alleen deor een bandrecorder langzaam terug te spoelen te 

volgen Was. 

Gelukkig is het moeste daar toch wel van duidelijke naamkaartjes voar- 

zien en ua eerst wat indexen te hebben bekeken konden we toch aan het 

werk om ca 12 uur, 
We bevonden ons op de afdeling DTB's en BS, maar hier bleek slechts 

Zuid-Holland alleen aanwezig, want voor andere provincies moest je in 

de desbetreffende hoofdsteden zijn. 
Alles bevindt zich al ap microfiches en/of Cilm en je zit inderdaad de 

hele dag voor een beeldscherm, zodat je aan het vind van de dag het 

gevoel hebt of hebben de ogen de vierkante beeldvorm aangenomen. 

We hebben een van de volgende dagen ook nog een bezoek gebracht aan het 

buro voor genealogie en bebben daar geprobeerd jets beven water ta 

haten. Onze ervaring daar iz dat er nogal wat ontbreekt en men bij 

lange na nog hiet compleet is. Er moet gezegd worden dat de drie nonr- 

delijke provincies er nog het beste uit Komen wat betreft het voljedig 

zija. Vaor ons was er te weinig uittezoeken. Het personeel was hier wat 
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vriendelijker en behulpezamer en dacht nok meer mee als men iets vroeg. 
ha het Iezoek aan deke beide afdelingen gingen we ops Hens verdiepen Ân 
bet. aanwezige materiaal ever de Friese Admiraliteit. Bij balie nummer 2 
vroegen we Inlichtingen over het hoe. en waar te vinden. Het antwoord 
was een Ca 30 meter schapruimte met, indexen op indexen waar men via een 
klappersysteem toegang tot had. Er ging een halve flag meeheen om daar 
wegwijs fn te worden; meat uiteindelijk konden we via ons bezoekeranunm- 
mer en het computorprogramma Archeien de gewenste stukken krijgen, 

Resumerend kunnen we deze vier dagen als valet samenvatten: 
a. Men Is voor de eerste keer nogal wet tijd nodig om zich enigszins 

in te werken in bet eysteen. 

bh. Aller persomeel is niet altijd even heholpzaan om je op een snelle 
tander verder te helpen. 

tc. Men heeft woor de diverse onderdelen sen zek wef. kwartjes en gul- 
dens nodig. (filmrcass/ microfiches) 

d, De hoeverlheid aan toegangen is ao verschrikkelijk groot dat er 
voigens ons geen dagen maar eerder jaren doorgebracht kunnen wor= 
den wil men alles benutten, 

&. Het was upzieh een belevenis daar rond te struinen en bezig te 
zijn en voor ons geïdt: dat voorop gesteld dat men er enigszins 
thuis is, een bezoek voor Sén dag heus wel te doen Îs, 

Een pluspunt is ook dat het er zaterdags van 9,00 tot 17.00 uur open Îs 

en men de stukken vrijdags telefonisch kan laten reserveren. Veelal is 
dat. niet nodig want er staat onnoemelijk veel op de studtezalen. 

eamits, stenentdam 10 

e.smits, rugehbolstr. 19 
=O OO 

AKTIVITEITEN : 
EE mee En remmen aen EE ETET 

Het is ons als bestuur gelukt om een lokatie te vinden voor de OPEN 
DAG, die nog steeds op ons rooster stond. 
In sämenwerking met dhr. Dragt vaa het Admiraliteitshuis zijn we in de 
gelegenheid on in een passende omgeving ons vaar buiten te profileren 
iu de vorm van een algehele presentatie van ons werk cq hobby op: 
zaterdag 2 novembar a.s van 10.00 uur tot 15.06 uur. 

Als bestuur zijn we al druk bezig om dit, voorlopig nog op 
Papier, uit te werken én gestalte te geven. 
Nu is er veel mogelijk, doch het zal mede van de leden afhan= 
gen of het een succes wordt, U zult begrijpen dat de vijf 
man/vrouw bestuursleden wiet die vork ter beschikking bebken 
die al dat hooi kan dragen. Het is daarom aan U, als leden, 
de vraag het bekende steentje bij te dragen door mee te doen 
en denken. 

Het thema van deze dag zou Kunmên Zijn: "VAN IDEE TOT BOEK", waarbij 
men moed. denken aan de volledig af te leggen weg van: het krijgen van 
een Îder via het gaderzaek naar een verantwoorde publicatie. 
We denken dit uit te beelden in zo’n breed mogelijk scala. 
Tevens is het meteen een mooie gelegenheid om zijn werk eens te laten 
zien aan derden, U begrijpt wel dat er enigszins een planning gemaakt 
moet. worden van datgene wat er getoond zal werden, Het ís daarom ook 
dat wij als bestuur graag zo spoedig mogelijk spgave willen hebben var 
hen die mee willen doen. 
Inlichtingen en/of schriftelijk of telefonisch opgeven: E.Smite, voorz. 
(adres zie blad 1) onder vermelding van naam, adres, onderwerp enz. 
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OOSTDONGERADELERS UIT TESTAMENTEN. (slot) 
LIJST VAN TESTAMENTEN VOORKOMENDE EN BAND EEE nr. 1 ( vervalg van Sneu- 
per 16, hle,46). IDEM, BAND EEE nr. 6 

1693 — 359 Cornelis Bosman, te Mitselwder # Aurelia van Wyeke. 
1706 — 517 Johannes Scheltes x-Sioukjen Upte, Eaaternijtajet 
1697 -— 3743 Fiecke Rinsea Tania x Yttie Clages, Hynljippen 

IDEM, BAND EEE nr. 7 

1728 — 452 Jan Hendrike van Kooten, Lieuwert 
1722 — 229 Minne Ríienx x Riemcke Hendrike, te Nijewier 
1714 = 4 Hermannus Reneman x Ytje Lieuwes, Nijtajerk 

IDEM, BAND EEE nr. & 

1738 — 15 Hobbe Ezaias Ulbe van Aviva, Mitseluier 

IDEM, BAND EEE nr. 3 

1751 - 76 Cornelis van Bosman x Jaeycke van Wyckel, Mitselwier 1745 = 44 Sake Botma x Rinske Oebles, Moarre , 1758 — 176,185 Gemme Onuphrius van Burmania 
1745 — 145 Jarig Georg van Burmania, Eanjum i 1762 — 249 Anthony Dreas x Catharina Eijema, dûmny te Ie 1747 — 90 Gerryt Piters, huisman te Wie, Nea (W.D.} 1763 — 337 Jan Idaes, Easternijtsjerk 
17al -— 63 ‘Bjoukien Clases Tania x Wicke Thomas, Nijewier 

IDEM, BAND EEE nr. 10 

1763 — 153 Franciscus Branama, dûmny te Eastrum 
1769 — 23 Lidmaet van Loë, te Snits 

IDEM, BAND EEE nr. 11 

1775 -— 1 Jan Poulus en Stebrich Hendrika te Ean jum 1787 — 224 Tjerk Hilles Jousma x Minke Dirks te Nee 

"IDEM, BAND EEE nr. 13 

1784 — 11 Abraham Blom x Geeske Tijerkae Heidanus, med. dr. Nes 1807 — „10 Ype Ruurda x Dirkjen Jans, te Ingwierrum 

TESTAMENTEN, DONATIES enz. VOORKOMENDE IN BAND ODD nr. 1 

1642 — 3548 ‘Feve Tjerks, Ljouwert 
1613 -— 12ä Wilco Holdinga x Helena van Bunau 
1612 — 113 Hessel van Meckema x Lieck van Eiainga, Kollum 1610 — 260 Tieta van Peima te Liussens 
1617 -— 185 Carolua van Sternsee 

IDEM, BAND DDD nr. 2 

1706 — 179v Anak Clara van Andree x C. van Unckel (Maarre) 1676 — 16 Siuck van Steernsee te Tajom 
1719 — 192v Siounekjen Foppes Tania te Frjentajer 

IDEM, BAND DDD nr. 4 

1740 — 140v Siouckten Clases Tania x Wicke Thomas, Mitsaelwier 

IDEM, BAND DDD nr. 5 

1757 — 56 6,0. van Burmania (mei ynfentaris}) 
ar 
Je



TOPONIEMEN UIT DE PROCLAMATIEBOEKEN (4). 

Zie voor "voerwoord” en bedoeling Sneupers 12 en 13. 

Het genoemde cijfer ia de bladzijde uit het Proclamatieboek. 

154v betekent de ongenummerde achterkant van bladeijde 394. 
Ka beginnen deze keer met het laatste stuk van deel M B (1707-1741) 

Paarpa vervolgen we met deel M 6 (1683-1636). 

Omdat dit jaren zijn waarvan er geen Floreen- en Reeelcohieren meer be- 

achikbaar zijn, heb ik relatief veel boerderijen meegenomen, ook al ie 

er geen naam genoemà. Deze gegevens heb ík hodig voor mijn {lanclopend) 

onderzoek naar de boerderijen in Ocstdongeradeel. 

343 Fyter Jansen schapekoper tot Nikerk 

394v Verkoop K van t Klooster Zion, groot 1 pm 

296v Suitterie tot Metsiawier, door Jacob Jans metterdood ontruimt 

voer 375 gg 
393 Vijf pm greide onder Ee, "de Molendijk” ten noorden 

199v Sritterij te Paesens, naast kerk, voor 929 eg 

401 Huis te Ee, de straat voor en “Snackerbuijren” ten suijden 

405 Verkoop boerderij nr. 10 te Paesens, groot 20 pm á 75 gg 

dó6v Smitterij te Lietesens voor 553 aq, emidsgereedschap 70 gg 

412 Huis te Anjum, "êe tempel” ten oosten, "de grote lone” ten Noorden 

415 Twee pa “het hooghien" ander Anjum 

417 Backerije even buijten de Aalsumer poort, gehuurd door Claes 

Bauckea Á 30 gg, de halve sonderinge gehuurd door Tiepke Tiepkes 

A 10 gg 9 jaars voor een somma van 810 cq 

alâv 4% pw aan de "Hamsgeg" te Morra 

420v Zes pm "in de Muntsen Colcken” onder Ee 

dâ0r De halve stem nr. 1 op Ebwier te Anjum. groot 48 pe, á 45 gg 

gehele gamma van 1102 qe 

435 Sate te Ee, gebruiker dan Goslingbs, gekocht door Euher van de 

Burmania's voor 2129 ag, groot 43/94 pm 
448 Hornleger pr. 9 onder Ee vaor 150 eg, verkopera mogen et blijven 

wanen vaor 5 ga huur per jaar 

M 6: IG83 — 1696 

4 Verkoop Wybersma te Paesens, groet 33 pm voor 2000 gg 

5 Plaats onder Engwierum, 56 pm groot + 13 pm losland, gekocht 

dsdor Bosman van Sjoerd van Aylva kinderen 

5 “Huia in de Schans" te Oostmahorne 

av Halve sate te Aalgum, Sybrandakuijs, aroot 76 geheel, gekocht 

door Bosman var Michiel Cornelisz en Birck Michiels á 35 og 

ii Verkoop "Haijma” te Ee, gekocht door Bosman van Hilkeimina van 

Wegevaert voor 4100 cq 

12 Koop “Groot Wobbena” te Anjum door Wybe Jansen á 58 gg, groot gù 

pe, van de Erven Sjoerd van Aylva 

Lv Drie pw greidlandt onder Niawier "t Wierlandt genaempt” 

ig De helft van 6 pm te Aalsum "het drieland genaemt" 

21iv Mr. Pieter Haljes Swart, schoeldienaer tot Nijkerek ende Janke 

Rienx koopt 1% pm tot Niawier "buijrfenne" voor 174 ag 

(verkoop zelfde stak bl. 31 voor 156 ggt} 
23v Land in “Luismer Hienrschar" aen de Westcant gelegen. de Herewedh 

ten suijden 

23 De “koewegh” te Lioeasens 
18v Verkaop smitterij + gereedschap te Anjum 

4l Bosman koopt sate te Engwierum, 3ë pm, bewoner Sjoerd Tjallings, 

van Aafke Heints, huisvrouw van Dirk Cornelis, voor 1200 qe 

Alv Jan Jansen Brouwer koopt sate lauta te Aenjum, 66 pm, Wopke Ja- 

cobs gebruiker, 16 flr. 1 cort, á 28 gq 21 atra en Bosman ver- 

zoekt het niaer 
äá Bosman koopt aate te Morra, 35 pu, beswaert met 9 huyrjaeren van 
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Abv 

hOv 

5lh 

Kibvy 

Bv 

43 

53 

bv 

Ger 
66v 

68 

Tv 

Tav 

av 

84 

B6 
8iv 

ov 
32 

94 
Brv 

97 

ga 

Geert Tiebbes á 87 gg voor 2100 eq van Mons. Jacob Fenonius als 

erigenaam van Juffr. Eijske van Wubna 

Twee pm greidianà, “de styckelcamp” te Anjum 

ik pm te Nijkerk “op de waerden” 

nt mandelandt, een stuekien landt tat Lioessena” 

Balve sate “Abema” te Ee, gekocht door Bosman, 100 pa buiten het 

Wuijtterlandt” voor 1652 cq van Jeppe Meirnertá 

Bosman koopt ook “Wigera", 64% pm door Auke Jans bewoond, op het 

gtrijkgeld van dezelve Auke Jans (van de crediteuren dan Gaijt- 

zes C,8.) voor Bi go 19 atrs de pm 

Drie pm grasland te Ee “ín de Crinsen in een mêenachar® 

Twee pm greidland "in een meenschar Haije Horne genaempt" 

2 pa, gelegen aan de “Wierfenne' te Be. onder -Tihma 

Bosman koopt gate, 80 pa, te Oostrum, á 160 gg bewoont door een 

Oene Wijtzes op strijkgeld van de crediteuren van Albert van 

Veelkes te Groningen á 43 gg (beswaert met 24% flor) 

Wierama sate te Paegens, 52 pw, koper Bosman 

Tien pm onder Ee "de Wierfenne" beswaert met 4 flor. 

Tien pm gras tot Morra "by de Kolj gelegen, hebbende de Hamswed 

ten westen, de inwech ten oosten" 

24 pm bouw te Tibma, “de lots genaeapt” 

Backerije te Ee, aan de Loon : 

Nicolaas Lam koopt 2/3 van 145 pm, "waer op nieuw gemaeckt huij- 

singe en schuijre” te Engwierum + "4 delten beide zijden zeedijk 

bij de koij ín Watnawiel", gebruiker Hein Botes, gekocht. van Ja- 

cob van der Heijde en Epo Eelcama, curatoren over de boedel van 

L. Jac. Lam 40 og 
Dezelfden: "de vogelkoij in Watnawiel" 402 gg, gebruiker Corne- 

lia Willems 
Oldkuijstra te Morra, cekoeht door Poppe van Andreae van Magda- 

lena van Burmania voor 79 gy de pm (groot 67 pm) 

Kalckwerck met twee oevene, even buijten de Halfmaenspoort 

“3/5 van een gate op Midhuizen, groot 80 pm, 25 flor, koper Feijo 

van Reematra, gekocht van Aefke van Buttinga, wed, Joh. van Wye 

kel, erfgenamen van Gellius Heidama, á 30 gg (familie van Wyckel 

verzoekt het niaer) 

Upt Cornelis en Antie Meints Hobbema te Hijkerk 

Habbo Esaia van Aylva, wonende op Holdinga Anjum, koopt sate te 

Aalsum; groot 60. pa, 18 flor, huurder Jan Jansen Mockema voor - 5 

Jaar á 3% ga/pm, gekocht van Jan Jansen van Aelgum,.buijre Hap- 

man en koopman & 90 gg 

Bosman koop 1/8 van Kuckehuijs te Esumbuiren van Here Gerumeus 

CS en nog 8 pm "aan de tellewegh" voor 2700 cq, gebruiker Claas 

Jacoba 

Ügehipvaertesteech" te Anjum 

Saitterije te Anjum staende en gelegen "op de menlenbuiren” 

Vijf pm te Miawfer "de bonies genaemt" 

Twee pu landt "int Verwijnie Landt" te Metslawier 

Drie pm greidlandt “de styekelcanp" te Anjum (juni 1687} 

Ht geelget” drie pm land te Niawier 

De Wierfenne te Ee De 

Bosman koopt sáte van 80 pm fe Metslawier, 24 flor 14 stre, ge- 

bruiker Frans Andrijs á 160 gg, gekocht van Hendrikus Vormhoit, 

CU voor 46 gg 7 strs de pm, waarbij “6 pm meerlandt versmelten 

in de coop” 

Halve eate van 63 pm, 16 flor 5 stra, te Anjum, met twee stemmen 

gekocht dooor Johannes Jennema van erfden. Trijntie Beernte voor 

19 gg/pe, gebruiker Joucke Gabis voor 125 ge - 

Bosman koopt sate “opt Nieulandt" te Engwierum, gebr. Wopke Epis 

JO pw, waarvan 50 pm buitendijks, 8 flor, gekocht van Erven Rén- 
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därick Beilanus, Apothecarius te Leeuwarden á 30 gg 21 etra 
8 Idem "vogelkaij en 44 schapegráazen” gebruiker Cornelia Willems 

voor iTi qü 

102. Drie pm "kastverloren” onder Anjum 

105 “De groote keegh" zeven pm ke Hijkerk gekocht door Joucke Corne- 

lia en Iyabetje Weinta 
106 il pm greide te Anjuw "bij de koij" 
106v Cornelia Bosman koopt 3/5 sate, 86 pm groot, te Midhuizen, bew. 

Douwe Clasen, 25 flor. voor 1602 gg van Jhr. Feije van Heemstra. 
Lû9 Huijsinge te Anjum, hebben de"steige van het Gasthuijs ten 0" de 

Loon ten 2 en w‚, k floreen 

110 Huis en wintmeulen te 5e, gekocht door Brandt Sijmens voor 1350 gy 
112 3 pa te Ee, "br t Stienveck” 
113v Cornelis Hosman koopt 5 pm en het hornieger te Ee, "Meinse Takes 

Hornleger” genaamd, 4 oord flor. gek. van Pieter Rienx voor 500 
cq 

Uv 3 pa landts, "costverloren” bij de Tillewegh te Anjum 
117v Cornelis Bosman koopt cate te Oostrum, Jurien Reijner bew, groot 

47 pm, gek. van Fokel van Bnraania, huiovr. van Homme van  Cam- 
: stra, á 35 gg/pm 

iiâv 3 pm te Wetsens, gelegen in de meenschar 
120 Ps Harmanus Reneman kaop & sate te Enqwierum, bew. Pieter Pieters 

+halve koi} in Watntwiel, gek van Edaeus Roelants ds te Peasena 

vaar 3000 eg 
120v De smitterie te Anjum ' 
121 Bohbo Esaias van Arlvá op Soldinga koopt Ornia te Paesens, J2 pa 

bew. Louw Drieuwea á Í/5 cg, 22 flor + 1 flor te Morra á 3 gg/pa 
van Burgesiua van Groningen, nieer Cornelis Boaman, in naam van 

Gerbrasât van Ornda 
122r Wandelcoop halve sate Wiegerama te Ee 
14v De achterste ses genaempt te dJouewjer, beswart 2 4 flor 

125v Rinse Jansen goltkoper te Leeuwardeln koopt sate te Niawier in 3 
etukken, 14 pm/2flor gek. van erfgen. Dirck Pieters, protest van 
Hobba Esaiäs van Arlvaf & pm - á 140 go, 4 pw á 76 qq, 8 om Á 96 

126 Be 6 pm greidëtlandt "de Reidt gerdent" onder Jouewier 
130 De Abtafenne te änjtum 
130v 6.pm ín Popma fenne te Anjum, kerkelanden ten o, hereweg ten w, 

Livessumer Heenschar ten z, gek. van Wick van Popma 

131 Cornelis Boeman koopt sate te Ee, ong. 50 pm, buijten de zaetsen 
gebr. Claes Edis, gek van erven Anne van Wijtsma voor 2625 eg 

134v & pe gretdtlandt te Oostrug "de heercampen” 

verkoop van sate van Jaen Rypema (zijn crediteuren) 
13/v De Aaldobhen te Anjum, de cleyne crijnsen te Ee 
138 Huis staande op de Keegsâljk te Morra 
138y Hobbo Esaiaa van Aylva op Boldinga koopt Oldhuijstra te Metsla- 

wier, 37 pm/24 HK flareen, elk pe aan huur 1 ryxdaeler, gek. van 
Tacla Maria van Agama, wed Ockinga à 44-14 gg 

Ook deze keer weer een [voor wij} verrassende vondst. In het Boerderij- 
enboek (bl, 200) wordt het probleem besproken rond de afbraak van Eern- 
sta State te Jouswter. Het enige houvast waren de kaarten van Schotanus 

1664 en 1718. In de tussenliggende tijd zou genoemde State afgebroken 
moeten zijn. 
Een koopakte van 1à juni 1647 geeft de oplossing. Jonkheer Hobbe Esaias 

grietman over Oostdongeradeel gaat een “wandelcaop” aan van een sate te 
Wierum tegen de helft van Ewee saten te Jouewier. De ene ia groot 100 

pu (Eernama State) en de andere "...oroet int geheel 33 pm, de Blauhuis- 
ter Landen genaemt mede tot juswijer, ten deeie bij voorn. Dieucke Jur- 
riena en ten deel bij Tiepke Gerbena wordende gebruijeckt, vrij van huij- 
ainge (die aff gebrocken ís) en de dijck...” 
Hieruit blijkt dat de State Bernsma te Jouswier in 1681 ak waa afgebro- 
ken em uit de gekozen en tussen heakjes geschreven bewoordingen valt af 
te leiden dat deze afbraak nog maar kort geleden had plaatsgevonden. 

it k. Tolsma



“CAPE DE VERIANDEL" op de Hark ta Dokkum. 
  

PEfvorknd). Aloar e.smits, 

Tut L8? werd deze plaats iugenoaen. door, een, woonhuis met erf en was 
het eigendom van het WEESHUIS te Dokkum, Cart, 345, kad, AAT). … 

‘Na de “verkaop tn 1078 aan TJALLENG Vafv-der: WOUDE (art: 1516), hif was 
„Aulnier van beroep, werd. tret in 1874. vergroot en- we zien dan al spoedig 
achter zijn naamw staan: tuinier, kastelein, ke oe . 
Et teal Ìs hij overledek' waht den daat het in eigendoa over naar: 

„voor de. helft TITTSKE- TOORNSTRA, weduwe, entcons. Er vand in 1903 een 
„verbouwing plaats. In die tijd zien we ook eet adres verschijnen nl. 
Torenstraat C-165a.. … En n 

De volgende uitbreiding zien we in 1925 onder het waakzáme oog var 
„de Zaon. eze BONKE TJALLINGS van der WOUDE, kastelein, tuinier, ver- 
krijgt het geheel ín 1934 uit sucoenste. (Tjitske Is overleden?}.: Hij 
“jaat in 1935 eén totale herbouw (veruïenving) plaats. vinden, Deze toes= 
fand duurt tet 3054, wanteer TJALLING en cons. bi J scheiding {ze hadden 
vak nog een Pand aan de Bogepol} en in succeseie (Roake overleed) de 
taak, nogeens aanpdkt,“hoowel de buitenkdnt niet veranderde, 

_ De volgende etgenaar is CORNELIS va der WOUDE, eveneens cafebhou= 
der, tuinier: Hij draaide at pen potsje wee “kntiet: bedri HH doch ‘nu ats 
eigenaar wordt er in 1955 verbouwd. ee es 

: Tm 1962 wordt bet café verkocht aan PIETER. TÄLJS 2UIDEKA,. caféhou- 
der, het adres Ìs darmr.Markt 3á, . 
‚De diverse verbouwingen EU. slaan op uitbreiding/. eq aanpassing van 
kamer, keuken en slaapkamers. Een enkele keer op de. uikenkant, 

Tutsiat nog enkele persoonsgegevens: . . 
ALEX. HENRIKA MEELEMA, gobuwd' met Dirk Toprustra (van bergep inlands 
kramer) woonde tussen 1050-1860 aan de Oostersingel Rláê 

Ten tussen 1860-1870 idem zonder huisnummer. 
" tussen 1870-1880 wöont ze alleen aan de -Ooutèr- 

Singel B16l en oefent: dan het beroep van winkeliersche uit. 
Eij heeft dús niet “in het chtt gewoont, hooguit ‘er vaak on veel ver- 
toefd, doch dat is niet na te gaan, . . 

„DIRK TOORNSTRA woont tn 4840 op de Steenehdam 151, ijalting en’ Tjitske 
„Noonden tot 1877 in. bij Atex.H.Mallema op,äò. Oostersingel BI61, Daarna 
‘kochten ze van het Weeshuis een woning met eftf'op de plaats waar nu het 
café staat: 

GERTJE MELLEMA en Jan de Brdin tuwden op 3-6-1820 te Dokkum, 
in 1839 woonden zo aan de Rarksteeg. 202, 
‘Tussen 1850-1860 woonden ze : Westersingel Cill. 
de overlijdt f5-t1=1861 án de Lacge Sosterstragt BA2 Carmkiris) 
Voor haar huwlijk had ze twem kinderen:  … 

„Alexandrina Benriette Mellema, * 7-3-I8ld:te Rokkum, 
‘cdeltje, * SEJ-if2U ta-bâkkam. 7 

Aangaande bovenstaande vraagt een. lid: mevr. van Breewen, Markerich= 
tersveld Ju4, 7327 JL te Apeldnotn het volgende aan de lezers: 

 Wiejlieeft afbeeldingen en of meer gegevens ‘van Gert. a Mellema, 
17QABEL en dochter van Jacub Yggeles, slager aan’ de Westersingel 
te Dokkum? . 1 
Wie weet Lets van. haar «dochter  Almxaädrine Hènriet:e Mellema 
CIRT&-1B7GIT 

Tevens drukken we een bijzondere geboorteakte af uit deze fami: ie. 
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LENSUME, FERBANNING FAN TAEKE JANS UI ANJUM — troch Reinder H, Postmes 

De earste helte fán de lHe ieu wie in tiid fan ekonouyske delgong, de ts jin- 

elaggen folgen inoar canhäldend op, It begün mei de ferkeap fan 'e bûter dy't 

speakrún. Iregelán hie de grinzen Foar bûterynfier sletten en de Ieren ferkoch- 

ten harren produkten doe Ünder oaren yn Fryslân gadat de boeren hjir gei haf- 

ren produkten sitten bleauwen. ' E 

Yn 1714 ware de feepest troch Europa, tûzenen kabisten stoaren. Nei in jier ag 

wat wie it slimste oer mar yn 174h briek er op en nj út. De twadde weach wie 

de heite slimmer aa de earste, Gâns boeren stepten oer nei de jânbou of fer- 

oaren fan profesje. Dy't moed hiene om troch te gean, hellen swartbûnte kij 

út Bútslân of Denemarken, 

Hiel wat cars wie de müzepleach fan 1716. Der wiene safolle fan dy histen, dat 

it jân amper war opbracht. It jiers dêrnei falge der in oerstreaming dy't syn 

oarsaak Ónder mear yn de pealwij:re fûn. In lyts bistke dat de peallen oan de 

seediken úcholle aadat se geef liken mer by in stoarm as prikjes êfbrieken. 

Dêr kaam noch by dat de 1ju hiel wat belêsting betelje moasten, pachters 

sùargen dat dy yntcardere waard, Se diene soks yn opdracht fan it regear mar 

waarden der sels ek aardich better Éan, It regear waard Éoarme troch in han- 

tajefol toaraansteande persoanen, dy't elkoar de hân boppe de holle hälden. 

Yn de maityá fan 1748 hiene de lju sa skjin harren nacht, dat se yn opstân 

kamen. Pachtershfiskes waarden fernield en administraasjebaeken waarden fer- 

baarnd. De opstân ferrûn yn Fryslân ridlik rêstich sadat der gjin persocanen 

wiene dy't it belije moasten. Yn vare gewesten waard Erijweat geweld brûkt, Dizze 

aksjes steane bekend as it pachtersoproer, 

Al gau dêrneí folge de Doelisetebeweging: út alle plakken waarden 'gecommitteer- 

den' Sffurdige on yn Ljouwert yn de Doelen by etkoar te kommen. Mei inoar oer— 

leine se oer hae't neffens harren it regear yn Fryslân feroare wurde moast. 

Se kamen mei in list fan 7/2 punten by de Steaten, Dat wie yn july fan 1748. 

De Steaten sieten der mei yn de mage en stjoerden in oautal Doelisten met 

de plannen nei de Prins yn Den Haach. Dy karde de foarstellen ôf en at joerde 

soldaten nei Fryslân, as 't nedich wie, koene dy yngripe. 

Guon Loelisten woene geweld bröke om harren sin troch te driuwen mar dat rüs 

op neat ût. Yn septimber kamen se nachris by elkaar mar de Voelistebeweging 

hie syn tiid hân. 

De Steaten woene, mei de soldaten ap de eftergrûn, de Doelisten oänpakke en 

straffe, Op 5 july wie der Iykwols al amnesty foar de meidoggers äfkundige 

en de prins soarge dat dy bestean bleau, Sa rekken de Doelisten sûânder 
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skea nei hûs. Wiene de Éeroarings al trochtierd, dan hie Fryslân in tige 

iibaraat en demokrakysk hestjoer krige. 

Yn Anjum wiehe Taeke Jans en Paulus Popes en Ids Cornelis gecommitteerden. 

Gecomitteerden fan Hijtsjerk wiene Dirk Cornelis en Foeke Sjoerds. De lêste 

hie provinsjaal akiedskrtuwer wurde kinnen mar dat is fanwege syn politike 

‘akajes nisbeteard. 

Op 2 july 1740 Ôntstie der yn de Dongeradielen in reboelje dy't in fuort- 

Betting fan dy út 1748 like te wêzen, De áksje waard op gong bracht Erach 

Claes Cornelis en Lolke Hulahuis,. Neffens D.F. Keizer (1) wiene sa beide net 

frij fan perscanlike mativen, 

"yn de nacht fan tiisdeí op woenstei 2 July begjint it oproer yn de Dongera- 

dielen, It is in oproer dat de reginten wol even de skrik op it kiif jage he, 

mer alhiel gjin yvofloed hân kat op de rin fan de akiednis. It hiele trelit 

duorre nach gjin tolve oeren. Doe wie Ik, sûnder dat de soldaten regaad hoes 

den te hÄlden, al oer. KÁns fan slagjen hat it net hÂn. It oproer wie min tee 

ret. Unbekwaam útfierd en ap it ferkearde momint losgien. As dat altegearre 

betinken nommen wurdt, moat men twifelje en neam dit hiele barren wierlik i 

oproer. Mar it bewâld fan dy dagen hat it wol sa besjoen en hehannele..." 

Op en nij binne boppesteande persoanen der by kelutsen, fansels, ferline jier 

diene sy ek mei. Sy sille grif witte hoe't it fierder moet. Taeke en Pauluz 

sizze letter dat se twongen binne ta meidwaan, Se litre de klok Îiede en 

Taeke ryát sels nei Ingwierrum or de ‘gecommirteerden' dêr op 'e hichte te 

bringen. Jankhear Van Burmania warskôger him nach: "Sier wel toe en zijt 

voorsightigh." 

Äs Taeke vn Ingwierrum komt, is de reboeljealaer, aliinte wit er dat noch net. 

Sadwaande trunet er dochs caren can om mei te dwaan. Yn Mitselwier komme se 

der efter dat it te let is, en giet it spul wer op hûs aan. 

Taeke en Paulus wurde belde arrestéärre en moatte foar Het Hof van Friesland 

ferskine, Grif fanwege harren cardere aktiviteiten wurde ge hurd oanpakt 

wylat se amper wat út 'e wei set hawwe: twa jier ferbanning ót Fryalên, 

De famylje hie yn alie gefalien wat om oer te praten. 

1. Keizer D‚P,, Reboelje vn de Dongeradielen — 1746 

Noard-Fasthaekerige 8. 1980 Fryake Akademy — Ljouwert 

Lykle Jansma — Bûreepost. 

(eitaat: side 49} 

Dit boek jout in wijdweidige beskriuwing fan de reboelje en wat him der om 

hinne ôfspile hät. 
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Sikken út it Hof van Friesland betreffende de aktiviteiten fan Taeke Jans 

tidens de reboetje fan 1749. Criminele dossiers — G6 138. 

It spul Is daliks op 2 juiy oppakt en nei Ljouwert oerbrocht foar de earste 

ferhearen, Taeke stiet op nümer 9: 

Taeke Jans huijsman tot Anjum, oudt 38 jaeren, geciteert, geedigt ende ge- 

examineert, Deponeert dat op den 2 July #748 des morgens even over tien wijt bij 

hen gekomen is den ontverger Paulus Fopes, seggende dat se door Jan Fijcters 

en Lieupke Melis uit ordre van de gecommitteerden van Lioessens sengesegt 

waeren de klok te kiippen ende te Holwert te compareeren, almmeede kennisse té 

geven hiervan aan 't naaat gelegen derp dat sij dat aldaar ook moesten doer 

ende wijders voort te seggen aan haar naast gelegen Dorpe. Dat daarop met de 

ontvanger Poulus Popea sijn gegaan na de buren van Anjum en eerst na het hutie 

van de weduwe ven Bauke Jans alwaar vonden gedagten Jan Pijtters en Lieupke 

Melis beijden seijten dat sij ven de gecommitteerden van Lioessens waren uijlge- 

sonden en sterk aandrofigen om de klok te klippen, dat zij geweijgert hadden en 

te wachten tot Ids Cornelis quan. Desalve vertoevende van nut te koomen de 

gecommitteerden van Lioessens evenwel aandrongen en het gemeen insgelijks. 

Daarop deer ons gevraegt sijnde aan de gelastigden van de gecommitteerden van 

Lioessena off er meer dorpen waeren die geklipt hadden, waerop antwoorden vai: 

'Ja', als dat de Paesemer en meer andere dorpen hadden geluit. Frangende de 

getuijge aan gedagte personen waardat sodaenegen order vandaan was gekoomen, 

sij seijden gehoort te hebben dat Rinkhoudt van de Prins vandaan gekoomen ende 

de gecommitteerden op te ontbieden om tot Holwert te kooren alwaar sij dan wel 

orders souden ontvangen, Waarop de getuiige en de ontvanger Poulus Popes eijide- 

lijk zijn gegaan za de dorpsregter Eijt Wijkses, gevraagt off hij de klok wilde 

klippen, Bie seijde daartoe geen ordre hadde, waarop weg gingen na de kerke en 

de deur open vonden. Daarop weg gingen, waarop dadelijk de klok begon te 

luiden en klippen. Kunnende de getuige niet seggen wie de klok heeft geluit, 

Én is de getuige met Jacob Thomas gereden na Engwierum om aldaar aan de gecom 

mitteerden te boodschappen gelijk hij ook heeft gedzan de orders die van de 

Liaessemers hadden ontvangen. Meer niet weetende sloot de getuijge dese sijne 

depositie en persisteerde bij hetselve na voorlesinge net ondertekeninge van 

sijn handt: Taeke Jana. 

Op nûner totve folget it Ferstach fan Poutus, hy die syn dingen vn de mande 

mei Taeke Jana, dêrom hjir avn ferklearring: 

Poulus Popes, heijsman te Anjum, in oudt groot dertig jaren, geedigt en geexa- 
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mineert, deponeert dat ongeveer kien uijr ven dese morgen bij hem gekomen sijn 

Jan Fijtters en Lieupke Melis van Lioessens vijt ordere van haar gecommitteerden 

hem als gecommitteerde van Anjum, hem uit ordere van haare gecoamitteerden 

ordonnerende na sijn meedegecommttteerde Taeke Jans te gaan, de klok te kleppen 

en haar bekend te maken dat sij gecommitteerden na Holwert moesten en heneffens 

haar op de eerste order gereedt te weesen. En dat hij, de getuijge, daarop na 

Taeke Jans is gegaan en de ordere die hij ontvangen hadde overgebracht. Waarop 

Taeke Jans met hem na de weduwe van Bauke Jans is gegaan alwaar de booden van 

Lioessens zaten die op het klokklippen aanrieden. 

Waarop wij na de meester gegaan sijn en de sleutel gehaalt kebben, doch vonden 

de kerkedeur open waarop wij de alautel aan de meester weedergebracht hebben. 

Voort daarop is er geklipt, sonder te konnen seggen door wie, Waarop de getuij- 

ge ne de heere grytman ie gereden om hem te informeren wat sij doen of laten 

souden, ‚ 

Waarop de heere grytman mij beschuldige over mijn seer onversigtige handelwijse 

en bekeift dat op de eerste crders van in plaata ne Taeke Jans te gaan niet bij 

rij gekomen was en kennisse van sodanige aansegginge aan hoeg gedachte heere 

als grytman had gegeven in plaats van de aleutels ven meester te halen tot 

klippinge van de klok, 

Waarmede de getuige sloot sline depositie en persisteerde bij hetzelve na voor- 

lesinge met ondertekeninge van sijn hand: Poulus Popes. 

Jacob Thomas rydt mei Taeke Jans nei Ingwierrum en bringt it boadskip oer by 

Sasker Douwes, (ferklearring op nr. 13) Taeke Jans sels giet nei Claas Srtaes, 

Jacob is der dan ek wer by, Claas gyn Cerklearring stiet op nr. lá: 

Claas Sytses huijsman te Engwierum, oud 53 jaren, geedigt en geetamineert, de- 

poneert dat bij hem is gekomen Teeke Jans en Jacob Thomas, beijde van Anjum, on- 

geveert twee uijr van dese na de middag, hem seggende dat sij als gecommitteerde 

van Engwierum datelijk na Ee moesten om met haar na Holwert te reisen, dat het 

an Westdongeradeel alles in rep en roer was en dat aj daar kennisse van moes- 

ten geven aan haar naaatgelegen dorpen gelijk zij van Engwierum aên die van Ee 

cok hebben gedaan. En daarop geresolveert om met de Festers na Holwert te 

rijden. Dog tot Metselwier komende, wierden van andere: gedagtens en sijn niet 

verder geweest waarmede de getuijge sloot dese sijne depositie en persisteerde 

bij hetzelve na voorlesinge met ondertekeninge van sijne hendt: Claas Sytses 
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Op huijden de 3 juli 1/49 compareerde in de vertreckaner F, Hoffs van Friesland 

voor de Edele Mogende Heeren Bernardus Harmanus Knock, en Willen van Vierssen 

raden ordinaris; hooggedaghten Hove ala coamiaaarien ten overstaan van de heer 

procureur genereal deser Landachappe: Marten Jans, koopman tet Paesens, de 

welke geëxamineert zijnde, verklaarde na voorleeninge van deaselfe preep. depo- 
sitie voor 't geregte ven Oostdongeradeel afgegeven, in alles daarblj te ver 

hiijven als de waarheiĳt behelsende, met bijvoeginge dat Sjolie Kaijes, hem cempa- 

rant 's& morgens om vijff air òpkloppende, aan hem had gesegt, dat hij moeste op- 

ataan en aanstonde na Holwerd gaan off anders het huis geruifieert, en had hij 

“ comparant door sterke aandrangh met 't volk zigh begeven op de wegh tot half 
wege Wierum, wanneer hoorden dat alles te Holwert wel was. En ware met blijd- 

schap weder omgekeerd, de post dat de bedreiging van Sjotle Haijes zoo waa te 

verstean, det die van Wierum 't zoo hadden aangedient, stoot en persisteerde 

ne preel. 

Nogh: compareerde mede ale voren Poulus Popes, huisman tot Anjum, dewelke 

voorgelesen Zijnde, zijne preept. depositie verklaarde daarbij alles de waar heijt 

zijnde, èn alies te verblijven als mede bekende de comparant de wacrdenwisseling 
met de heer grietman J.G, van Burmania gevdert en met Ide Cornelia de oudste 
gecommitteerde van 't dorp gehouden; maar ontkende aan Sijmen Wijbes ordre tot 

het klippen gegeeven te hekben en verklaarde niet te weten dat teegens de 

schoolmeester bij 't schoolvenster dat open stonde, zoude gezegt hebben: 

meester du maeste de jongers de klock Iaten luiden, Alsoo zeer vertegen en 
gealtereerd was geweest, sloot en peraisteerde na preel. 

Nogh: compareerde ala voren Teeke Jans, huijsman tot Anjun, dewelke voorgelesen 
zijnde denaelfa preept, depositie verklaarde daarbij ate de waarheijt bekeleende 

in alles te verblijven als iede omtrent dat geene hetgeene Claas Sydaen heeft 
gedeponeert. Voorts ontkende ordras tot het luijden gegeeven te hebben en sioar 
ns proel, 

Nogh: compareerde mede als voren Sytse Clasea tot Engwierum, dewelke varklaarde 
dat wit ordre van syn vader en Sasker Douwes, als gecommitteerden van Engwte- 

rum, Was gegaak na Jan Pytters Sjoeka tat Ee en aldaar had geboadechapt dat se 

na Jacob Ypes moesten gean en ne Holwerd trekken, dat in Westdongeradeel alles 
in rep en roer was en dat die van Ea dese boodschap moesten doen aan de gecom- 
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mitteerden van Jouswier. Sloot en persisteerde na preel. 

Mogh: compareerde meerde als vooren Claas Wiynsens van Nijkerk, verklaarde dat de 

comparant. met Gerben Pyttere zigch hadden begeven na Metslawier by Roelof 

Goverts, meesterkuiper, ende overgebraght de ordres die hij comparant cum aocita 

ontvangen hadden van Birk Cornelis; gecommitteerde van Nijkerk, Namentlijk dat 

er order was van die van Peesens, dat ge na Holwert moesten en dat de klok 

moeste luiden en 't aan 't naaste dorp aaänsegge, dog hadde hij comparant belet 

dat de klock geluid is en had hij comparant cum sociis van te voren zigh begeven 

na de grietman Haarsma die de hisitker Albert Douwes bij zigh liet kcomen met. 

welke over deese sake hadden gesproken dog hadden geen vasrce last oft ordre 

ontvangen, sloot en persisteerde na preel. 

Nogh: Compareerde mede ala voren Gerben Pijtters van Nykerk dewelke verklaarde 

dat Douwe Wieghers uit name van Dirk Cornelis als gecommitteerden van Nijkerk 

hadde aangezegt om na Metzlawier te gaan bij de bizitter Albert Douwes en 

zeggen dat twee gecommitteerden van 't Metzlawier na Holwerd moesten, dat 

alles in rep en roer aldaar was. Waarop hij comparant met Claas Wijnsens aan 

Etonds zijn gegaan na de griëtman Haarama om over den sake te apreken gelijk 

ook gedaan hadden, in preesentie van de bizitter Albert Douwes dogh ontvingen 

geen zekere ordre, maar seide de heere grietman, dat na Westdongeradeel zoude 

reizen om onderzoek na de zeak te doen. Na welks hij comparant cum sociis tot 

Metslawier waren gebleven en was Roelof Goverts bij hem, comparant, gekomen gan 

wien de boodschap hadde gedaan zoals haar ordere was. Maar hadden teegens haar 

ordre belet dat de kleck gekliptr wierd, Sloot en pers, na preel. 

Nogh: compareerde op dato als voren des namiddags Sifron Wijbea tot Anjum, de- 

welke voorgelesen zijnde sijne preep. getuigenisse verclaarde daarbij ala de 

waarheijt behelsende in ailes te verblijven, sloot ete. … 

Ais nogh: compareerde als voren Jan Pytters woonaghtig tot Lioeasena, dewelke 

geëxamineert sijnde, verclaarde dat hij comparant door Claas Alherts en Cornelis 

Folkerts geordonneerd was, om aan die van Anjum over te brengen de boodschap 

zoals zij van de Paaumers hadden ontvangen. Namentlijk om de klock te klippen en 

na Holwerd te gaan gelijk als hij comperant met Lieupke Melis ook hadde gedaan. 

Yoerts voorgehouden zijnde aan de comparant de woordenwisselinge die dezelve 

gelijk ook Poulus Popes met de heere grietman J.G, van Burmenia gehadt hadden, 

zo verclaarde de comparent de omstandigheeden van dit discours, zodanig voorge- 

vallen te zijn, ate na voorlezinge de comparant vond in de verclaringe van de 
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heere 4.6. van Burmania gementioneert te zijn, Voorts ontkende de eomparant 

dal kij ap het leijden van de klock had aangedrongen, Sloot tc... 

Nogh: Compareerde mede als voren Lieupke Melis van Lioessens en verklaarde 

dat hij comparant benevens de medecomparant Jan Pijtters waa affgezonden door 

Claas Alherte en Cornelis Foikerta als gecommikteerden van Liaessens omme na 

Anjum te gáfn ende aldaar aan de gecommitteerden over te brengen het boodschap 

zo als zij het van de Peesumers ontvangen hadden: namentlijk om de klock te " 

klippen en na llolwerd te gaan gelijk hij, comparant met voorschreven medecompa-* 

rant Jan Pijtters, ook gedaan hadden en hebhende ordre overgebraght aan Poulus: 

Popes als gecommitteerde, die bij sigh ontbood Teeke Jans als needegacotieit— 

teerde van hetzelve dorp voorschreven, 

Wiste de comparant niet dat met de heer J.G, van Burmania gesproken was cver 

de quotisatie gelijk de comparant met welgedachte genoegsaam niet gesproken 

hadde. Sloot etc... DO 

Eijndelijk compareerde mede als voren Jacob Thomas van Anjum, dewelke verclaarde 

dat hij comparant met Teeke Jans, gecommitteerde van Anjum, met de chees is ge- 

reden na Engwierum. Dat aldaar hebben gesproken Sneker Douwes en Claas Sydsen, 

sigh tesamen hevindende aan het huijs:van de eeratgemelde. Wanneer Teeke Jana 

hadde overgebraght de ordre van na Pete gaan en zoo te doen zoo als haar van 

de Lioesseners was aangesegt: namentlijk de kloek te klippen. Egter daar dát 

Teeke geseid hadde, dat aj 't klockklippen konden doen of laten, sco als sij 

wilden, Sloot na preel. 

ter ordonentie van der Hove, was 

getekent: 5, Tjallingi. 

Na gedane collatie tegena de principale informatien vertekent als vooren, 

1s desen daarmede bevonden te accorderen, in kenniase van gij. actum 

den 20 Febr. 1750, ter erdonantte van den hove, 
rk 5. winlltnsi. 
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Het Hof committeert de heer Knokx om de gevangen op dese erticulen te examine 

ren; den jl july 1740, 

Articulen examinatoir voor de procureur gereraal deser landschappe, rat. of. 

ende ciaper contra Taeke Jana van Anjum, gevangen ende beklaagde om daarop 

daar een heer commissaris uijt den Rade geexamineert te worden: 

de klager stelt waar te zijn: 

1, dat de gevangen gedurende de troúblen van 't jaar 1748 zich benevens Paulus 

Popes heeft gedragen ale gecommitteerde van bet dorp Anjum: 

2. dat de gevangen niettegenstaande deze comtissie sedert het placcaat ven am 

rieat ie (geëmancivrte) zig egter heeft laten aanzeggen van Paulua Popes; 

3. om te gaan bij de gecommitteerden van Licessens ten huize van de weduwe van 

Bauke Jans te An jum; ’ 

&, Dat de gemelde gecommitteerden van Lioessens aan hem gevangen en aan Pautlua 

Popes als gecommitteerden van Anjum hebben bekend gemaakt; 

3. dat zij de clock moesten laten clippen, en het volk met de gecommitteerden 

Ta Hotwert te zenden en zuix aan den neaate dorpen ook bekend te maken: 

6, dat de gevangen daarop met Paulas Poppes is gegaan na de schoolmeester te 

Anjum om de sleutel van de kerk te halen, 

Ten de meester aan te zeggen, dat hij door de jongens de clok moeste laten 

luiden 

8, dat de schoolmeester zulx weigerde; 

9, dat de gevangen met Pautus Pappes daarna is gegaan na de kerk, de deur van 

dezelve open vindende; 

10, dat op ordre van de gevangen en Paulus Poppes daarna de clok gekiept en 

geluiĳt ia. 

Il. Dat de gevangen als gecommitteerde van Ánjum met Jacob Thamas zig vervoegt 

heeft na Engwierum bij de gecommitteerde Claas Wijtses; 

12, Dat gevangen aan voorschreven Claas Wijtses heeft aanpezegt, dat de gecom 

mitteerde van Engwierum dadelijk na Ee moeate, om met baar na Holwert te reijze: 

13, Dat in West-Dongeradeel alles in rep en roer was; 

14. en dat zij daarvan kennis moesten geven aan de naastgelegen dorpen: 

15. dat de gevangen van zijn voorschreven reijs na Fagwierum aan den heer griet- 

man van Franekeradeel, die hem ontmoete, en vroeg waar hij na toe wilde: 

oak kennia paf. 

P.W, Ramaker, 
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Confessie gedaan bij Taeke Jans van An fuw, gevangen, voor de Edele Mogende 

Heere Dominicus Hamerster, read ordinaris An den Kove van Frieslandt in _ 

pleatae van de ed, mogd, heere Knock, Ansgelijk raad ordinaris in den selve 

hove, als comtigsaris vp articulen examinatoir, door de heer procureur gene. 

raal deser kandschappe klager, tegen hem overgegeven, actum den Èl july 1749. 

De gevangen geexsmineert eljnde,bekende den | articel alsmede den 2 en Ì met 

deze hepalinge egter dat hij gevangen alleen maar is geweest medegecommitteerde 

tot het opnemen van de rekeninge van de generale ontvanger en'tot de ceschrij- 

vinge der apeciën, Seijde àp den Á dat niët de gecomeitteerden van Liaesserns 

selve, maar Lieupke Melis, wedegevangen, en Jan Pijtters ala gelastigde van die 

gecommitteerden aan de gevangen en aan Faulua FPopes hadde bekent gemaakt dat 

sij de klock te Anjum moesten laten luiden, en de twee oudste gecommitteerden 

na Holwerd senden, wearop Paulus Pappes: en Ida Corneila ela beide oudste 

gecommitteerden na Holwerd sijn gereden, goo de gevangen gehaord heeft, en var 

de gevangen met de cheise gereden na Éngwlerumomdaar hetselve boodschap Le 

doen, Waardoor den 5 mede. beantwoord giĳjnde, Ontkende den 6 en 7 voer soveel 

hee gevangen betreft, dogh was waar dat Paulua Poppea in dea gevangene prec 

sentie aan de schoolmeeater te Án Jum heeft gevraagd ofE hij de kloek wilde 

Tuiden. Det de schoolmeester wergerde. Bekende den 8 en 9, ontkende den 10, 

hoewel waar was, dat de klock geklipt ‘op getuidt hadt, Bekende den 11 en 12 

en meent nogh ook erbij gezegt te hebben, ‘dat ai de klock wel konden klippen 

en ala aj niet wilden, Wiste niet van den 13, bekende den lá dagh had niet ve. 

dorpen maar van een dorp, nament lijk Ee, gesproken en sonder van den 15 zet 

volle sekerheit te kunen spreken, dogh konde aulx wel s{n. 

Eindelijk beide de gevangen, dat alles wat hij Au desen gedaan: heeft, uit ver- 

legentheit en als ín gen bedwelmingh geschied ja, D.P. Dat de gecommitteerden 

van Lioessens off hare gelastigde, aan Faglus Popes alleen, en die wederom aan 

hea gevangen de bekendmakinge had gedaan, in welke sin het de articel 

moeste worden opgevat, Sloot en persisteerde na preel. 

ter ordre van den hove, 

5. Tjallingii, 

't Hoff bandt de gevangen ter sake excessen in desen gedaght uit Fríeslandt, 

de tijdt van twee Jaren, te ruimen de atad Leeuwarden binnen f daags sonneschijn 

en Je landt binnen den derden dage. Sonder in middelen tijde daarinne weder te 

mogen kamen bij arbitrale correctie, En condeaneert deselve mede An de kosten 

en mijsen van Justitie tot 's loffs taxatie, 
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Ördonneert voorts deselve soo lange In hegtenlase te blijven, totdat deselve 

kosten en mijsen suïilen sijn betaald, 

Actum den 12 Julij 1748, ter ordonnantie van den hove 

5. Tjellingi 

Yn de Criminele sententieboeken stiet it definitive fünis fan alle perscanen 

optekene. Dat fan Taeke Jans wrkt net Óf fan wat de eaak wie, it skynt dat de 

kosten foldien binne want dêt wurdt neat mear oer sein. 

(Bef. van Friesland 13-01: IE-23fsjach Ündersteande kopy) 

| 6) en Leau | 
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1. 

Het geheim van Obbema aate te Ee. Door: D.A. Awart. 

Ee =— Het is een stormachtige avond in het jaar 1580, 
een zware klopper valt op de deuren van het 
poartgehouw der Cbbema stins. 
De man wacht ongeduidig, wanneer wordt er nu in 
vredesnaam opengedaan 7 
Bij is gekleed In een lange zwarte mantel en draagt 

een zwarte hoed. 
Hij trekt de kraag van zijn mantel nog wat omhoog. 
Eindelijk...maar dan toch, heort hij voetstappen. 
Een luikje wordt opengedaan en een stem vraagt 
de eenzame reiziger wie hij wel miet is, 
De stem klinkt vol wantrouwen. 
“Ik kom van verre mijn zoon", klinkt het antwoord 
plechtig. 
De wachtpost laat het licht van de kaarslantaarn 

over het gezicht van de vreemdeling schijnen. 
“Me dunkt gij hebt een betrouwbaar aangezicht”, 
zegt de wachtpost. "ik zal zien wat ik voor u doen 
kan". 
Langzaam sloft de man in de richting van de stins, 
In êên van de vertrekken van het gebouw, praat 
de slotheer met een twintigtal gasten, 
Hier en daar hangen enige pertretten en wapentuig. 
Men zit allen aan een lange tafel, alleen Tet 
van Emíinga, de echtgenote van de gastheer zit in 
een hoek, vlakbij bet raam, 

Ze laat lustig het spinnewiel snorren. 

Fletseiing wordt er op de deur geklopt. 
Het geluid van het spinnewiel verstomt. Verschrikt 
kijkt vrouwe van Eminga haar echtgenoot aan. 
Wie kan dat nu zijn en dan deor die storm. 
Nee je laat nog geën hond buitenshuis | 
Dan rijst een man statig op uit zijn stoel. Het ia 
Lieuwe van Wrtsma, heer van Obbema. 
"Rustig vrouw", klinkt het bedaard. 
Hij opent behoedzaam de deur. “Ooh, zijt gij het 
Claes", 
"Ja, ja, heer Wytsma, er is kemand voor u, h..hij 
staat te wachten bíj het poortgebouw", zegt de wachtpost. 
“Rustig maar Claes, ik ga wel met je mee", zegt 
van Wytsma, Met z'n tweeën lopen ze naar de poort. 
"Hoe ziet de man eruit 2?" Vraagt hij aan de wachtpost. 
Dan beschrijft Claes hoe hij eruit ziet. 
“Gelukkig”, zegt Lieuwe, "dan is het goed valk; 
het kan niemand minder zijn dan onze lang verwachte 
gast uit Levren ft“ Dan wordt er open gedaan en bet 

blijkt inderdaad de door Lieuwe verwachte gast te zijn. 
De ontvangst ds allerhartelijkst. "Ge moet ons niet 
kwalijk nemen dat we wat voorzichtiger geworden 
zijn, we hebben enige tijd geleden de roerige tijd 
meegemaakt van de overgang van de Rooms Katholieke 
haar de protestantse godsdienst", vertelt Lieuwe, 
vertelr Lieuwe verontschuldigend voor het lange 
wachten. 
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2. 

"dit jaar, onze eerwaarde, zal ons nog lang heugen 

WZoals u weet, sta ik bekend als papist, iemand 

die voor geen gelid zijn roomse religie wil op- 

geven 17 

“Kostte wat het kost '* "Die vermalijde calvinisten 
moeten mij eens durven pakken !" roept Lieuwe uit, 

WIk woon hier beschermd", zegt Lieuwe tot alot. 

pat getouf ik gaarne heer Wytsma, uw huis is 
tegen een aanval bestand", beaamt de geestelijke, 

Nee im zijn Eraai versterkte huis waant Lieuwe zich 

veilig. Intussen lopen Lieuwe en de geestelijke 

door de:gangen van het slot en treden vervolgens 

in het woonvertrek, waar de gasten in spanning 
wachten op wat komen gaat. ' . 

Ook hier is het welkom allervriendelijkst en niet 

zonder encthousiastme vragen de aanwezigen aan de 

binnengekomen gast hoe de reis gegaan is. 
Dan vraagt de geestelijke aan hen: "Hoe steat het 
met u Ìiedea 7" "Goed eerwaarde”, klinkt het ddor. 

elkaar, "Welnu", gaat de geestelijke verder, "ge 
zult u wellicht efvragen wie 1dk ben". “Wel, ik ben 

een geestelijke van buiten uw geltefde Friéaland, 
Jezuittin hart en nieren. In Leuven heb Ik mijn 

opleiding genoten, de universiteitsstad in de 

Zuidelijke Nederlanden, De universiteit ja zeer 

geliefden wijd en zijd bekend, 
Van.heinde en verre komen hier de studenten. 

het ia ons bolwerk en tevens onze stootkracht om de 

Roomse Kerk weer nieuw leven in te blazen.en-onze 

kerk overal te doen zegevieren". 
“ie is de grondlegger uwer orde 7" vraagt Tet, Lieuwes 

vrouw. “Onze grondlegger de de oud-militair Ignattus 

de Loyola. Deze is in 1540 onze grondlegger, stichter 

geweest van de orde der Jezuiten, Societas Jesu. 
Wereldberoemd geworden is zijn boek "Exercitiones 

Spirituates" (= geestelijke oefeningen) 

Wij ijveren voor een herleving van het katholicisme, 

atrijden met een veelheid van woorden en desnoods 

strijden ret het zwaaard |" 
TOpvallend is dat wij de traditionele tijdrovende 

kloostergebruiken hebben afgeschaft. 

Zo kennen wij ons beter wijden aan onderwijs en missie. 
Zelfs in Frankrijk, Spanje en Portugese kolonden 
zijn we te vinden als missianarissen. Ook vorsten 

weten ons te vinden, velen van ons zijn daar hiecht= 

vaders. Voorwaar, onze orde zel nooit verdwijnen, 

nooit zal het vuur van het katholicisme gedoofd 

worden [" "Ik hen u ieden, heer van Wytama en uwe 

huisvrouw zeer erkentelijk voor de gastvrijheid op uw 

stins", Lieuwe is zeer vereerd maar tegelijkertijd 
verlegen geworden door de gesproken woorden. 

Hij biedt een stoel aan en de geestelijke neemt 

plaats aan het hoefd van de lange tafel. 
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3. 

Vervolgens begint de geestelijke te bidden en te 

danken, dat hij hier veilig ie aangekomen en dat 

de avond goed zal mogen vlotten. 

Dan opent hij de Heilige Schrift en leest enkele 

teksten vaor en begint naar aanleiding van die 

teksten een preek te houden. : 

Ademloos luisteren de aanwezigen naar ORZE 

vreemdeling. Dan verstont de stem, de dienst is 

afgelapen, Na afloop blijft men nog even zitten 

babbelen onder genot van een drankje. Dan stapt 

men op en keren de mannen en vrouwen huiswaarts. 

Na afloop van de geheime samenkomst, volgt de 

geestelijke zijn gastheer op de voet door de gangen 

van het slot, Aan het eind van êën der gangen 

blijven ze voor een deur staam. Met hehuip van een 

brandende kaars vindt Lieuwe de deurknop, Na het 

openen van de deur ziet onze gast een strobed én een 

kleine dekenkist. Voorzichtig slaet hieuwe twee: 

vuursteentjes tegen elkaar, de vonkjes spatten er af. 

Zorgvuldig houdt hij de steentjes Foven een klein 

koperen doesje, tondeldeos genoemd. Hierin bevindt 

zich pruksel (= verkooïid teztiel) : oi 

Eindelijk na zó'n tien minuten slaan en blazen kont er 

veur in het doosje en steekt een tuitiamp aan. 

Dan plaatst hij de lanp op de dekenkist. Lieuwe wenst 

zijn gast een wetiterusten. 7 

Hij stuit de deur en loopt met de kaars in de hand 

weer terug naar het woonvertrek, Na alle vermoeie” 

nissen is onze gast in slaap gevallen. 

De volgende dag houdt de geestelijke zich schuil, 

een geestelijke hufevesten is toch gevaarlijk ? 

Eindelijk is de tijd aangebroken om te vertrekken. 

Het is nu al weer een tijdje geleden dart Obbema sate 

met een vreemd bezoek vereerd is, 

inderhaast vertrek 

Het is avond, er wordt weer aan de poort geklopt. 

Maar ditmaal ie het geen geestelijke maat iemand 

die hen waarschuwt !- "Ge moet hier weg !7 

klinkt het. Snel raapt Lieuwe enige belangrijke 

papieren en andere zeken bijelkaar en kleedt zich 

aan. 
Inderdaad, de Friese grond wordt hem nu wel wat te 
heet onder zijn voeten ! 
Is het geheim misschien uitgelekt 7 

De knecht healt intussen de twee beste paarden van ata] 

en spant ze voor de reiswagen in. Tet van Eminga 

en haar kinderen Stappen ín de wagen. 

Statig en zwijgzaam werpt Lieuwe van Wytama nog een 

laatste blik op zijn geliefde huis. De plaats 

waar hij yier.jaar lang het lief en leed gedeeld 

heeft. 
Maet het nu.zo af lopen 7? Nee, hij ken zijn godsdienst 

onmogelijk verruiien, 
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Het moeite zijn tranen in bedwang houdend, stapt 
Wij op de bok van de wagen en legt de zweep over 
de paarderuggen. 

“Ep naar Leuven !" schreeuwt hij. 
Zal hij ooit zijn geliefde Friesland terug zien 7 
Helaas heeft hij dat piet meer mogen mee maken want ° 
hij sterft in ballingschap, in het jaar 1610, 
Hij wordt begraven in de grate kerk ven Leuven. 
Maar zijn vrouw, Tet vaa Eminpa, heeft het Friese 
land wel mogen terug zien. Zij keert mat haar 
kinderen terug en overkijdt in 1624, 
Haar kinderen, Gerrrt, Teckla, Lieuwe en Ofcke 

blijven neg enige tijd op Obbema sate op Oudterp 

Wonen, 
Maar jaren gaan voorbij, de stins is dan allang 

afgebroken, wanneer ep het oude sletterrein, een 

kap=hals=-rompboerderij door brand in de as gelegd 
wordt. Deze wordt in 1868 vervangen door de huidige 
stjelpboerderij. 
De oude rouwborden met het familiewapen van de 
Wytsma's roepen een tijd terug, toen de Wytama's wit 
geloofsovertuiging hun huis en haard moesten verlaten. 
Yroom en dapper was Lieuwe van Wytama en net ala 

zijn verre "voorbewoner" Poppe Obbema, een man van 
stavast | 

Opmerking: In 1972 nog een aanwezig tegeltableau, 
in de oude keuken ;, een vaas met bloemen, door een 

mannetje en vrouwtje in Î/e eeuwse dracht geflankeerd, 
le toenmalige bewoners waren er trots op, vooral 
omdat er Ëèn tegel tussen zat die er niet bij 
pastte, maar wel altijd in het tableau gezeten 

heeft (blauw-witte tegela) 
De ook toen nog aanwezige kelder was interessant, 
Het was een diepe donkere kelder met een lange 

stenen trap naar beneden, 
De toegangsdeur was van de cuderwetae degelijke Soort. 
De ruimte in de kelder bestond uit een voor en 

achterkelder, als scheiding fungeerde geen tussenmuur 
met daarin ronde poortjes, Achter deze poortjes 

was het aardedonker. Hier stonden in vroeger tijd 
de koperen en houten aden, waarin de melk zo'n 24 uur 
moest worden bewaard, alvorens men met het afromen 
kon beginnen. De muren van deze kelder waren wit- 
gekalkt en de vloeren voorzien van estríikken, waaronder 
zeer oude. Een overblijfsel van de hier eerder 
gestane kop-hals-romphboerderij 7 
Niet ver van deze boefderij vond Ek jaren geleden een 
spinsteentje, gemaakt van dierlijk bot, wat eens 
gebruikt werd voor het spinnen. 
Bij sommigen mensen bekend als het spinnen met de 
spinrok, de voorloper van het in circa 1250 uitgevronz= 
den spinnewiel. Dat ep deze terp, ontstaan in de Je en 
Be eeuw, lang bewoond wordt, blijkt uit het gevonden 
steentje duidelijk, : 
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Sten en Êlareennr. 16, Obbema sate. 

Eigenaars en huurders 

Jaar Land Eigenaars Huurders 
.(bruikers) 

1495 Poppe Obbema Poppe Obbena 

1500 Poarpe Obbema Poppe Öbbhema 

(balling in Groninger” 
land, was betrokken bij 
de belegering van de 
Mockema-stina in april 

1500 en is daarna vermoord) 

1511 Poppe Obbema Foppe Obbema 

1576 vwanaË Lieuwe van Wrtama, „Eieuwe van 

parpiet Wytsmä 

1640 36 ponde- Jonker Gerryt van Wytema, Berrrt van Wytsmae 

- maat cok papist, zoon van 

bovenstaande 

gebouw: huie + slottoren + hoerderij Gerryt van Wytsma 
huurder van de 
slotplaate: Barte 
Janaen 

1698 Freerk Jacobs, curator Wijger Bruins 

over jonker Hobbo Aylva's 
kinderen 

17009 36 pdm Freerk Jacobs, curator Wijger Bruins 

over de kinderen van 
Hebba Aylva 

1708 36 pdm Freerk Jacobs, curator Jan Martens 
over de kinderen van 
Hobbe Arlva 

1718 36 pde Jonker van Unia Jan Martens 

1728 36 pda Galdus Jelto van Unía Claes Douwes 

1738 denker Hobbo van Sybren Dirxs 

Burmania, grietman van 
Leeuwarderadeel 

1748 36 pdm Generaal jonker G.O, van Jahannes Jans 

+ huis Burmania 

1758 Generaal Burmania Atse Átsea 

1768 36 pdm Vrouwe Jannetta Alegonde 
van Burmandia, huisvrau van 
Johan Hendrik Goedaus/ 
Freule Lucia Berbera van 
Burmania, erfgenane van 

C,O. van Burmanie 

1778 36 pdm Mevrouw Goeddaus Mintje Wyrtzas 

1788 36 pda Vrouwe Jannetta Allegonde Tjepke Jelles 

+ huis van Burmanta, huierrouw 
van de heer Johen 
Hendrik Goeddaus, erf- 
gename van wijlen "zijn 
excellentie" de heer 
generaal jonker Geomphrius 
van Burmania 

[798 36 pdm U. van Burmania Eileert Romkes 
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6. 

Jaar Land Eigenaars Euurders 

i8158 36 pim Erven van Burmania Eileert Romkes 
(sedert 1758 sprake Douma 
van de Êfloreennrs 
15 + 16 

1828 36 pda Erven van Burmania Egbart Romkes 
Douma 

1838 36 pdm nog steeds 
15 + 16 

1865 (círca} De kop=-hala-rompboerderij afgebrand, het. 
woongedeelte stond in de tegenwoordige tuin recht 

tegen= het in circe 1700-1710 gebouwde boerderijt- 
over je op Oudterp (voorheen tweede woning 

van commissaria H‚ Wiegel) 
1868 Aanbesteding van de huidigeatjelpboefderij. 
1865 Familie Meindersma BerendeKto! 

(Bearn} getrouwd 
met Jitske de 
Jong 

1800 Familie Meindersma Familie Lyrcklems 
1925 (rond) Abe Meinderema Fanilie Monsma 
1932 (vanaf) Abe Meindersma Familte Kuperus 
1873 (vanaf) Famiiie J, Elsinga Familie J. Eitirnss 

Bronnen. 

Rouwborden in de Nederlandsche Hervormde Kerk van Ee; 
uik de perdode 1640-1085. 
Oorkonde uit 1500, 
Register van Aanbrenz, uit 1511, 
Conscriptio Ezulum, uit 1584 (wapenboek der Friese 
landadet) 
Stemcohieren uit 1640 en 1698, 
Floreencohieren uit de perdede 1700-1858. 
Oude verhalen, mondeling verteld door wijlen J.M. de Vries 
(geboren 1894) en J.T. Alberda (geboren 15690) en J. Grijpstr:. 
Boek:"Speurtocht daor de eeuwen", deel 2, 1976, (geh.1900) 
auteur: prof. Br, D.J, Roorda. 
Baek: "The Thirty Years War", J.V,. Bitsensky, 1971. 
Baek: "De Tegenwoordige Staat", 1785. 
Amerikaans blad, "Watchnews", 1988. 
Boek; Nooderlijk Oosterge, De Dongeradelen", 1983, 
Herma van den Berg, 
Bodemonderzoek. 
Atlas Geschiedenis, Wolters Noordhof, 1G81. 
Boek: “Algemeene Geschiedenis des Vaderslands” : 1846, 
auteur: J.P, Arend. : 

Met een woord van dank aan de familie Eisinge. 
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Brief van ten nieuw lid: 
u Ren week nf wat terug waren we ín 

het Admiraliteitshuis te Dokkum en namen daarvandaan het Juni-rammer 
van de Sneuper mee, 
Daarin ontdekte Ik eon vervolgseries ver emigratie naar Amerika. Dat 
intrigeerde we - ik zit zelf in de familieverhalen en opder de famiiie- 
leden, die ik tegenkom, heb Ik nog wat mondelinge overleveringen, daar 
ca wou ik eigenlijk wel graag voorlopig een abommement hebben. 't Is 
voor 't overige vaar nij een heel interestant blad", 

mevr. Â,8.C, van Meurs=Schijfsnn 
sterrekanp 52 

B4lA ME NIEUWEHORNE (OS5135-1672), 
marter NERCHAELIESSE e=enenzez= == 

Hartelijk weikom aan dit nlauwe lid en we kopen dat het vanrlopige 
lidmaatschap omgezet zal wofder in een tangdurtge. 
Gok voor U geldt dat de jeden er zijn or elkaár te helpen. 

llen 0-00 0-0-G-6-D- 

VRAAG EN ANTWOORD: 
van mevr. L.B.Spanjer te Amsterdam de volgende vraag: Ek ben een af— 

stanmeling van de bangeradeelster Elgersma" 5 en wel 
van Wybren Ulbes in Hantumhuizen, getrouwd en volgens het qreohter in 

1749 “boer Wij de wal langs". De raar van de vrouw Âs mij neg niet 

bekend, In H'kutizen zijn uit dit huwelijk 3 kinderen geboren ni. Ulbe, 
ged. 18-7-1732, Tjitske, ged, 26-4-1733 en Yde, ged. 11-7-1738. 
De vraag luidt: Weet U watmeer Wybren Ulbes ís gedoopt en met wie et op 
welke datum hi is getrouwd? 
ANTWOORD: Door bet volgende overzicht hoop ik U iets verder geholpen te 

hebben: 1. Uibe Wybrens, ge, 15-71 73L H' huizen, 
2, Wybren Ultes, ged. 10-12-1702 Ternaard, overl, 4-3-1777 H' huizen. 

hoer op Portma Hantumhuizen 1736, 1758. 
3. Nieske Ydes vertrokken naar Hiaure 27-0-1756, 
üù. Ulbe Pyters, ged, 11-9-1604 Tarvaard, tr. 6-11-1694 Ternaard. 
5. Trijntje Wybrens Wijnia, ged. 25-11-1674 Ternaard. 
B. Pyler Goijtsens en 
G, Weike Ultbes, Hdmaten 1685 Ternaard, 
i.Wybren Wijnia, ged, 16-3-1651 Ternaard, overl. 1696 Tarnáard, boer 

up de Drugeleuw Ternaard no,6, Onderiiang 1681, diaken, blj- 
zitter, te, te, Ef=1-1665 Ternaard Trijntje Pieters. 

Ze tr, 6-9-1672 Ternaard 
t1.Tjietske Jariehs, iidm,1681 Ternaard, boerin. Ternaard no.6 (1698) 
2O.Arne Wigbonts wan Pernaard, le tr. 7-5-1643 Rinus Tagkes Vv. Wetsens 

Ze tr. et 1650 Ternaard 
21.Fakel Wijbrands van Minnertsga. 
40, Wigbruts Loutens, overl. woor 1640 WED ‘er gehuwd wet. 
41, Bytes Jankesdr, overt. voor 1636 WED. 

ret vr. groet JH, 

dhr. J.Raap te Suawoude heeft voor ons nog de volgende gegevens alsmede 
enige vragen, zie hiervoor ook Speuper 12 van mei 1990. 
1. Hendricus Raap, geb. 27=fel757 te Leeuwarden huwt op J=i- 
1TBT te Damwoude wet Renske Doekes Ringnalda. Zij is geboren 
A-k-IT6O te Bergum en overlijdt op 4-9-1826 te Damwoude. 
2, Doeke Baap, geb, 9-T-iB0Û huwt op 21-5-1826 met Ytje Doe- 
des Laverman (haar gehonorte en overiljden is bij ons nog niat 
hekend}. Zij is een dochter van Doede Jogchums Laveraan enh 

St,



Hitje Jacnbs. 
3, Doede, geb. 22-7-1827 (of 18292} huwt op 28-5-1856 met 
J.A. de Vries. 
A. Ytje Doedes Raap, geb. 1-5-1860 te Dantumadeel, overlijdt 
op 30-7-1943 te Driesum, Huwt op 18-12-1884 met Sjoerd M. 
Wiersms, 
5. Roelof Jogchums Raap, geb. 26-8-1868 te Wouterswoude, 
overlijdt op 30-6-1040 te Wouterswoude. Huwt op 14-5-1804 met 
Yheitje W. HKaalstra. Hij was eerst getrouwd geweest met 
Aaltje W. de Bruin (1870-1896). Kind uit dit huwelijk: Elske, 
geb. 22-7-1896 Wouterswoude. Uit het tweede huwelijk twee 
kinderen: Jeltje, geb. 12-3-1906 en Ytjs: geb. 24-1-1902 
heide te Wouterswonde. 
6. Jagelrum, geb. 25-10-1834 huwt op 15-5-1863 wet Elske B. 
van der Veen. 
Voor verdere informatie betreffende fam. RAAP: dhr.J.Raap te 
Suawonde of via J.Heerings te Hantumhuizen. 

vraag: Kunt. U ons de echtgenoot (geb. /huw. /overlijden) van Jeltje Raap, 
geb. 12-3-1900, doen toekomen + kinderen met data? 

ee ed mmm hs 

dhr. P.Dijkstra te Giekerk zit met de volgende vragen: 

Gevraagd: 1. Herkomst en vaorgestacht van: Rijk van Mekeren, schoen- 
makers gezel te Leeuwarden, tr, aldaar 4-5-1760 met Grietie 
Philippus, ook van overlijdensäktes niets teruggevonden. 

2. iden, herkomst en voorgeslacht van Rijck van Mekeren en 
Arna Margrieta Waits, deze komen op 12 juni 1767 wet attest 
van Namen naar Leeuwarden. Van de periode in Namen graag zo 
mogelijk nadere gegevens, vanuit Namen geen schriftelijk 
antwoord te krijgen. 

Men verondersteld dat tft en 2 dezelfde persoon is, maar definitieve 
gegevens ontbreken, Toch zullen veromderstallingen ep waarheid moeten 
berusten. 

3, idem, herkomst en voorgeslacht van Rijk van Mekeren, sol- 
daat onder de Comp. van de Captein Jager in het Ze batt. van 
Croye. Deze Rijk trouwt 6-7-1760 te Leeuwarden met Elisabeth 
Sluiters en fr. voor de tweede maal op 25-6-1765 te Amers- 
foort aet Geertruida van den Enden uit Utrecht. Hier is de 
overlijdensakte wel van bekend nl, 10-4-1812 te Ee, gehuwd 
geweest met Lijsbeth .……. «… Eijnde de zoon van Herman Wou- 
ters van Mekeren en Anta Brouwers in leven woonachtig te 
Tiel. Volgens de heer Dijkstra kunnen dit niet dezelEden 
geweest zijn, ondanks eerdere onderzoekers dit beweerden. 
Maar hoe zit het dan wel??? 
Graag uw reacties om de gegevens wal met elkaar aan te Eaten 
sluiten, 

Gevonden te Hindelopen, Philíppus Rijks in 1806 wet attest van Hindelo- 
pen naar IJist, Kinderen oa, Rijk en Grietje, geb. resp. 1797 en 1803 
te Hindelopen. 
Gevraagd: Nadere gegevens van Philippus Rijks? 
Vragen met betrekking tot Minke van Mekeren in de volgende Sneuper. 

SÀ.



Voor het weer recent maken van vrize gegevens en ten behoeve van 

onza leden onderling, vragen we U deze keer om dringende medewerking. 

Voor het eerst volgende nummer in december is op de jaarvergadering 

beloofd weer eens een complete ledenlijst inclusief de onderhanden of 

reeds afgehandelde onderwerpen te vermelden. 
Om dit nu naar behoren te kurmen doen vragen we U het ingevulde for- 

mulier VOOR 10 novenber a.s aan ons op te sturen, 

s.v.p. NIET vergeten ESNNEEEEE! 
« mmm mn 

fopsturen naar secr: de SNEUPER 
Vleesmarkt 53, 9101 MJ te DOEKUM), 
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