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BESTUURSMEDEDELINGEN 

Na uvnze laatste ontmoeting in Sneuper no. 17 is er een periode van veel 
aktiviteit geweest. Er is veel aan publiciteit gedaan en lk denk dat 
bij velen de Vereniging in een heel ander daglicht is komen te staan. 
Op zaterdag 26 okt. jl, werd een vraaggesprek via de lokale omroep, de 
LONOF, verzorgd donor D. Zwart en E. Smits. In dit 13 minuten durende 
gesprek werd een duidelijke filscheis gegeven van de Vereniging. 
Over het doen en laten en waar de leden mee bezig zijn. Daarnaast werd 
ook ruim de aandacht geschonken aan de op handen zijnde "open dag”. 

Voor deze Le houden dag werd zoveel mogelijk reclame gemaakt d.m.v. 
raambiljetten, redactioneel nieuws op de voorpagina van de Nieuwe Dock- 
ummer Courant, advertentie en een interview met E. Smits door Radio 
Fryslân. Tevens werd gedurende de vrijdag ervoor en de zaterdag het 
gebeuren regelmatig genoemd in de weekendagenda van Radio Fryslân. Voor 
verslag van deze succesvolle dag zie verder in dit blad het ingezonden 
gedeelte van D. de Jager en het verslag in de NDC, 

Het bestuur kan U, ondanks dat het niet officieel bekend gemaakt is, 
mededelen dat de dinsdagavond weer open gesteld Ís en men na telefo- 
nische afspraak weer terecht kan van 19.00-21.30 uur op het Strerbar- 
chief boven de brandweerkazerne aan de Rondweg te Dokkum. We zijn blij 
dat er nu weer mensen aan het werk kunnen en we hopen dat velen er ge= 
bruik van zullen maken. 

Van de penningmeester komt het volgende verzoek. Er blijkt nog een 
groot gedeelte van de leden de contributie van 1991 niet te hebben 
betaald. In deze Sneuper vindt U de nota voor 1992 al of niet met een 
aantekening over 1991. Van bestuurs zijde hel vriendelijke verzoek hier 
enige aandacht aan te schenken en/of te controleren. Voor inlichtingen 
omtrent de betalingen kunt U kontect opnemen met dhr. 3. Heeringa, tel. 
05198 — 1002. 
Het geld is hard nodig, daar wij er toe overgegaan zijn om microfiches 
aan te schaffen. Er zijn reeds enkele leesapparaten beschikbaar. 

De onlangs ingestelde werkgroep, bestaande uit dhr. J. de Boer, Eelaan 
(kontactpersoon), mevr. de Vries, Schapedijkje, dhr. R‚Tolsma, Ooster- 
nijkerk, dhr J.Hoekstra, Ferwerd eu P.Dijkstra, Giekerk is al druk 
bezig met het genealogisch archief van de Sissinghs. In de volgende 
Sneuper hopen we iets van hun vorderingen te horen. 

Het kadasterproject gaat boven verwachting en het ziet er maar uit dat 
we ver binnen de geplande tijd klaar kunnen zijn. We willen iedereen 
die er mee bezig is veel kracht toewensen, want zoals altijd wegen ook 
deze laatste loodjes het zwaarst, 
Nu we het toch over het kadaster hebben, rijst er bij ons de vraag of 
er ook leden zijn die belangstelling hebben voor de gemeente Dantuma= 
deel. Er is namelijk voor deze gemeente geen groep die zich gemeld 
heeft. Bij ons rijst nu de vraag of het zinvol is als onze Vereniging 
dit zou kunnen doen. Er zullen vast wel mensen zijn die hun belang in 
Dantumadeel hebben liggen. 
Macht U mee willen werken aan dit protect graag even een telefoontje 
naar Reit Tolsma, 05192 — 1593. 

Kest ons nu nog als bestuur U allen een heel goede december maand te 
wensen en wij hopen met goede voormemens en hovenal een heel goede 
gezondheid het komende jaar binnen te gaan. We mogen de wens uitspreken 
dat we elkaar in het nieuwe jaar weer mogen ontmoeten met hetzelfde 
enthousiasme en verbondenheid in onze Vereniging. Het ga U alle goed, 

ES, vaorzilter. 
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EEN BEKENDE PERSOON daaceneersensvseensnagnenaacieer Dn. v.d. Werff. 

Deel IE: DOEDERUS J. KAMMINGA............ niet alleen boekdrukker, 
boekhandelaar, schrijver en uitgever in Dokkum, hij was ook een ver= 
maard sneuper. Hij hield van Dokkum. 
" Der is mar ien Doederus Kamminga, dy't safolle dien hat foar de his= 
toarje en kennis fan Dokkum, dy't sa folie dien hat foar de namme fan 
Dokkum om utents Lroch syn ût jowery, Sym rounliedingen yn Dokkum”. 
Aldus oud-taurgemcester van Tuinen ter gelegenheid van de 75e verjaardag 
van Kamminga verschenen boekje: “Der is mar ien Dokkum". 

Bij zijn overlijden op 30 okt. 1977 schreef J.C.D, een in 
memoriam în de Nieuwe Dackumer Courant, waarin hij de vraag 
stelde * loe moet ik hem schetsen als Dockumer burger?” 

Hij was een boekhandelaar, hij was ecu drukker, hij was een handelaar 
in tftototoestellen, hij deed oak ín echte schilderijen, hij had steeds 
een grote collectie etsen van Ids Wicrsm4 en anderen in de verkoop, 
maar bovenal was hij een “sneuper”. 
Velen hebben van hem geleerd, dat “het oude” soms een grote betekenis 
had. Wat zijn de verdiensten van D.J.Kamminga voor het Streekmuseum van 
Dokkum? We overdrijven niet als we zeggen dat hij de grondlegger, de 
stichter is geweest van de ovudheidkamer, later bevorderd tot Streek- 
museum. Hij had relaties met vele Friese Sneupers o.a. prof. dr. Titus 
Brandsma og. wen pater Filipidus Bruna ofm, echte friese smeupers die 
intiem met Kamminga bevriend waren en graag bij hem kwamen om inlich- 
tingen, aldus J.C.D. 
Ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag op 5 oktober 1884 werd 
in 1985 in het. Streekmuseum eon tentoonstelling gehouden. 
Naast zijn borkbandet, drukkerij en uitgeverij had Kamminga ecn anti- 
quarlaat. De meeste boeken wan de musuem bibliotheek en ook de oude 
kaarten zijn van hem afkomst ig. 
In 1937 nam hij wet o.a. S.E.Wendelaar-Bonuga het initiatief tot de 
oprichting van de "Oudheidkamer Dokkum en Omstreken". Met Dr. H. Hal- 
bertsma richtte hij de “Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers” 
op: waarvan hij jarenlang voorzitter was. (NDC. 4 oktober 1984). 

Na zijn lagere schooltijd bij dhr. G.Gosses en meester Bruining ging 
Kamminga in de zaak van zijn vader werken. Hij voelde niets voor door 
te leren, ofschoon zijn vader hem onderwijzer had willen laten worden. 
Zo werd hij beekbinder en verkoper în de boekhandel gevestigd in de 
Waagstraat no.93 in Dokkum. 
In 1904 volgde hij een opleiding van vier maanden jin Amsterdam tot 
letterzetter bíjf de letterzetterij "Amsterdam", waaraan ook een druk- 
kerij was verbonden. Im 1907 kocht hij zijn eigen franse sneldrukpers 
en werkte van °s morgens vroeg tat 's avonds laat în zijn eigen druk- 

kerijtje, terwijl zijn vader in de winkel klanten hielp. Veel werd er 

in de drukkerij uiet verdiend, maar Kamminga had daar aardigheid aan. 
De winkel echter was de kurk waar het huishouden op dreef. Komminga was 
wat men noemt wen autortidact. Uit vakliteratuur, uit boeken van en 
overdrukkers haalde: hij zijn vakkennis van de typografie. 
Een hoogtepunt werd de uitgave van het maandblad “de Holder”, dat typo- 

grafisch zo prachtig verzorgd was, dat wakgenoten zich er later over 
verbaasden dat op een tach wel erg primitieve manier zolk een hoog= 
staand eindproduct kon worden gemaakt. Fiuancicel werd het echter een 

flop. Er verschenen slechts vier jaargangen van 1926 tot 1929. 
Door zijn kontacten met Dr. D, Kalma ging Kamminga over tot het drukken 
en uitgeven van (riese Iiteratuur. Dit trok hem erg aan. 
Hij begon friese uitgaven te verzamelen en kocht deze în op veilingen 
en ook bij boekhandels in het westen van het iand. Hij verkocht hiervan 
veel aan Friezen in eigen en buitenland, o.a. Amerika. 
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Hieruit ontstond naast de drukkeri j/oitgeverij een eigen antiquariaat, 
Behalve boeken en platen verkocht en verzamelde Kamminga ook oude 
schilderijen en etsen. Zo raakte hij bevriend met Ids Wiersma van 
Hrantgum. Samen trokken ze er op uit, waarbij Wiersma onderweg schetsen 
maakte die hij thuis verder uitwerkte, Kamminga verkocht deze etsen in 
zijn winkel, waardoor Wiersma die het niet hreed had, een inkomen 
kreeg. 
Na het overlijden van Ids Wiersma op 24 augustus 1965 te Dokkum, beij- 
verde Kamminga zich voor het uitgeven van een boek over het leven en 
werk van Ids Wiersma, Na de dood van Kamminga is dit boek verschenen 
onder de titel “Tekenje foar Fryslan”. 

Naast. zijn werk in de zaak besteedde Kamminga tijd aan veel maatschap- 
pelijke aktiviteiten en aan zijn hobby "het sneupen”. 
Hij gaf zij tijd aan de VWV, de Fryske Krite, de zwemvereniging en de 
straalnamencommissie, hij was secretaris van de standscommissie, tevens 
persconmissaris van de “lende” tentoonstelling in 1934, hij werkte mee 
aan de voorbereiding en uitvoering van de “Tlavelandn” in 1936, 
Hij was ook bestuurslid van de Dokkumer Onderlinge Spiegelglasverzeke- 
ring, secretaris van de "Foriening foar Folkskunst" en jarenlang voor= 
zitter, later erevoorzitter van de Federatie van Friese Musea en Oud- 
heidkamers, 
Zijn hobby's bestormden, behalve in het verzamelen van onde boeken, 
platen en voorwerpen, uit het onderzoeken en raadplegen van de litera- 
tuur over kunst- en cultuurgeschiedenis van Noord-Oost-Friesland, in 
het erop uit Lrekken en het onderzoek ter plaatse van oude gebouwen en 
huizen, kerken, boerderijen e‚d. en het dwalen over kerkhoven. 
Alleen ef samen met Ids Wiersma en later met de brugwachter Jan 
Hoekstra nit Raard, die schetsen en tekeningen maakte, 
Kamminga maakte ontlerwreg aantekeningen, die hij thuis in verhaalvorm 
uitwerkte, Het zijn deze verhalen die voor sneupers interessant zijn. 
In de volgende Sneuper zal zo'n verhaal worden opgenomen. 
Van alle verhalen zijn extracten gemaakt in de vorm van namen van per= 
sonen en plaatsen, jaartallen e.d, 
In Kamminga Deel III zal nader worden ingegaan op de genealogie van 
Daederus Johannes Kamminga en op die van de familie Douwes van moeders- 
kant. Ook de kwartierstaten van de families Kamminga, Ysema en Odol phi 
zullen worden opgenomen. 
Daarnaast zal een lijst worden opgenomen van publicaties van de hand 
van D.J. Kamminga. 
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Open Dag van Archief- 
onderzoekers goed bezocht 

DOKKUM - Het streekmuseum 
Iet Admiraliteitshuis aan de 

Diepswal te Dokkum was afgelo- 
pen zaterdag verzamelplaats van 
vele 'sneupers' en/of sneupers in 

Deze vereniging, die nu een jaar of 
zes bestaat, trad voor het eerst op 
deze manier naar buiten, De leden 
waren door het bestuur uitgenodigd 
om Au eens met het door hen verra- 
melde materiaal naar buiten te ko- 
men. Een vijftiental leden had aan 
deze oproep gehoor gegeven, waar. 
door de bezoekers zich konden 
oriënteren op de vele gebleden 
waarop de sneupers aktief zijn. 
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de dop. Aanleiding, was de Open 
Dap, georganiseerd door de Ver- 
eniging van Archicfonderzoekers 
Dokkum en omgeving, waarbij 
het Admiraliteitshuis als gastheer 
optrad. 

Veel informatie 
Zo kon men er terecht voor Informa- 
tie over de Friese Admiraliteit (heel 
toepasselijk In dit pand wat eens is 
gebruikt door het College met die 
naam), genealogie en heraldiek, een- 
denkooien, het armhuis van Aalsum, 
het onderzoek naar boerderijen in 
Oostdongeradeel en het kadasterpro- 
jekt van de Fryske Akademy waaraan 
leden van de vereniging meewerken. 

Ook de moderne tijd werd niet verge- 
ten door demonstraties van het op- 
zetten van een genealogie met behulp 
van een computer of het raadplegen 
(thuis) van gegevens welke op fiche 
staan, Deze fiches worden uitgege- 
ven door het Bureau voor de Genea- 
logie te Den Haag en zullen op den 
duur alle mogelijke gegevensbestan- 

den omvatten, van door-, trouw= en 

lidmatenboeken tot allerlei boeken 
uit de nedergerechten en vele klap- 
pers daarop. 
Daarnaast toonden leden werzame- 
lingen van kranteknipsels en foto's 
van Dokkum en omgeving, in het be- 
zit van het Admiraliteltamuseum, 
van namen én onderschriften te 
voorzien. 

Rond 200 bezoekers 
Zo'n 200 bezoekers kwamen een 
kijkje nemen waarvan velen uit de 
omgeving van Dokkum, maar toch 
ook meer dan verwacht uit andere 
gedeelten van Friesland, Deze 
laatsten werden waarschijnlijk aan- 
gelokt door de radio-uitzending van 
Radio Fryslân waarin woorzitter Ei- 
mert Smits aan het woord kwam. Er 
werden zaterdag vele vragen gesteld, 
conlacten gelegd, afspraken gemaakt 
en cen aantal mensen besloot om lid 
te worden. Daardoor zal er de ko- 
mende tijd op het streekarchivariaat 
aan de Rondweg te Dokkum (boven 
de brandweergarage) een aantal 
mensen aan hei sneupen slaan als ge- 
volg van deze open dag. Bijzonder 
geschikt hlervoor ks de dinsdagavond 
wanneer altijd een aantal leden van 

de vereniging bezig is met deze, veel 
tijd rovende, maar toch Interessante 

Het bestuur kon na afloop terugzien 
ap een goed georganiseerde en goed 
geslaagde dag, waarbij vooral de be- 
langstelling groter uitviel dan van te- 
voren gedacht was,



EMIGRATIE: NEDERLAND OF AMERIKA, ..... hepa ‚ deel III, door E. Smits. 

“Een blik vp ide landverkhuizing en de emigratiegolf in het midden 
van de 19e eeuw”, 

Na de twee vorige delen, die grotendeels gingen over de voorbereidingen 
en de reden tot emigreren, zijn we nu gekomen aan het fritelijke relaas 
van afscheidnemen van Nederland. Velen hadden de schepen achter zich 
verbrand en vertenkken met alles wal men had, Met was nu doorzetten 
geblazen. We beginmen deze keer met een algemeen reisverslag hetwelk op 
de meesten van Loepassing was, 
Ook deze keer wens jk UJ weer veel genoegen met het lezen. 

DE REIS. 
Om U een indruk te geven van de problemen en vaak omslachtiger 

manier van reizen, geven we U een waar opgetekend verslag van een wil- 
tekeurige familie op hun reis naar Noord-Amerika, 
Het is 6 oktober 1846 en we zijn in een plaats in Drente: 

Heel vroeg verlaten we onze woonplaats nadat. we dr avand tevoren 
afscheid genomen hadden van familie en kennissen en gaan naar Dorger. 

Vertrek naar Meppel, op de Meppeler kade inschepen en per beurt= 
schip naar Amsterdam. 
B okt. te Amsterdam en 's avonds per trekschuit naar Rotterdam. 
9 okt. aankomst vrorg in de morgen te Rotterdam. 
10-13 okt, inslaan van proviand. 
13 okt. van Rotterdam naar Ilellevoectsltuis. 
14 okt, met de “Isabella Bath” onder kaptein Kellie onder zeil en 
het laatste afscheid van het vaderland, 
28 okt. zwaar weer en nog steeds niet uit het Engelse Kanaal vanwege 
het weer, 
24 nov. na enkele weken varen verandering ven het weer, er komt 
storm. Alles wordt vastgezet aan dek en wij mogen niet meer naar hoven. 

Opééngepakt en velen zijn zeeziek, verkeren we benedendeks. 
2 nov. orkaan, nag steeds benedendeks en hel is zeer hennuwl. 
Velen zitten de hele dag te bidden of zingen, daar men vaak denkt te 

vergaan. De 130e psalm wordt vaak gezongen. 
Twee keer per dag houden we godedienstoeftening en bij velen is de 

heimwee nu al van het gezicht af te lezen. 
Er overlijden deze dag twee kinderen aan een ziekte. 

19 dec, eindelijk land inzicht en we naderen New York, Met Îs zwaar 
winter en alles list dik onder de sneeuw, 
22 dec. We mogen van boord en verblijven deze nacht te New York. 
23 dec. per stoomboot uit New York en daarna per trein omdat rde rivier 
de Hudson bevroren îs. 

De vrouw van ven medereiziger sterft în de trein. 
Bij Alhany vaart de pont niet vanwege helt ijs, lopend en alles 

dragend over het ijs komen we In de stad, 
tot 2 dec. verblijf in een herberg daar wij moeten wachten op de kis=- 
ten met _gaederen, woning gehuurd met vijftien man. Besioten door te 
gaan naar Buflala dach door ziekte verhinderd. Er komen steeds meer 
zieken en im MA dagen Lijd sterven er 5 personen, 
26 dec. onze goederen komen binnen, kunnen eindelijk een kachel gebrui- 
ken. Na 74 dagen voor het eerst een godsdienstorfening bij de warmte 
van een kachel. 
1847 Door alle tegenslagen besluiten enkelen weg te gaan en werk te 
zoeken, 
26 jan. Zeven personen vertrekken naar Buffalo. 
In april krijgen we hezoek van Ds. Van Raalte, 
eind aug. eindelijk vertrekken nok wij naar Buffalo. 
Na 11 dagen komen wij er aan en blijven er tot het voorjaar 1846. 
Eind april 1848 gereedmaken voor vertrek naar Michigan per stoomboot en 
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verder door naar Chicagu. Van hier wet een zeilboot naar Grand Haven, 
per boot verder naar Grand Ville. 
30 april aankomst te Grand Ville, 
1 mei vertrek per ossekar naar de kolonie waar we laat in de middag 
aankomen. 

Einde van het opgetekende verslag. 

Het deze greep uit één van de vele verhalen blijkt wel hoelang men soms 
onderweg was, voordat men op de plaats van bestemming aankwam. Vooral 
in het begin waren de moeilijkheden hiermee nog laug niet ten einde, 
voor velen onder hen begun het pas echt. 

AANKOMST en VESTIGING, 
Als de problemen van de reis een beetje achter de rug waren en men zich 
ook mentaal enigszins had ingesteld op de omgeving kwam de vestiging 
aan de orde, Na aankowst in de eerste haven en nadat men de bugage 
uitgeladen had, moest er voor vervoer gezorgd worden naar de plaats van 
bestemming. De bagage werd up de kade gezet samen met die van al de 
anderen, het hele gezin er bovenop dit ter voorkoming van diefstal en 
beroving en daar stond men dan....i...sseeee.e... Een vreemd laud, een 
vreemde taal, dieven die probeerden iets van hun gading te vinden en 
uitbuiters die hun diensten aan beden. Gelukkig was er hier en daar een 
landgenoot die bereid was te helpen eu het gezin onder zijn hoede te 
nemen. Nee, gemakkelijk was ook deze stap niet; het duurde soms dagen 
voordat men een wagen of boot vond die, vaak voor teveel geld, je naar 
een andere bestemming kon brengen. Het zal duidelijk zijn dat zonder 
huis, beroep, kennis van de taal en vaak zonder voldoende geld, de 
voorspoed niet in ruime mate aanwezig was. Er werd nu vok ontdekt dat 
de enkele pessimistische brieven die Holland bereikt hadden en waar men 
destijds geen acht op sloeg niet overdreven waren. Als ze hadden ge= 

kund, was er beslist een gedeelte Leruggegaan naar Holland. Maar het 
geld ontbrak. Een brief van een gezin wat pas aangekomen was en onder- 
dak kreeg bij een mede=landgennat geeft een goed beeld van de toestand, 
hoewel het niet als een uuiversele omstandigheid beschouwd moet wurden 
waarin iedereen verkeerde, Toch proberen we met een gedeelte uit deze 
brief de situatie in beeld te brengen... 

“wij hebben onze intrek bij D... genomen die bijkans nog zoo 
zit of hij zoo pas uit Amsterdam is gekomen. Wij hebben 14 
dagen op de grond geslapen, voor en bij allerlei soort van 
togten en zoo worsig dat wij daar niet langer blijven konden, 
de wandluizen marseerden dagelijks over ans beddegoed, mijn 
vrauw haalde ze tusschen haare borsten wandaan. Wij hebben 
omdat wij niet weten wat tedoen en omdat ons plan en onzen 
zin St.Louis niet is, alweer een kamer gehuurd, waar wij niet 
blijven kunnen, Wij hebben nu een kagchel gekogt voor 12 
dollar, een voer hout, een emmer en voorts uog niets. Wij 
huizen nu op ons selfs maar onzen slaapplaats is nog op den 
grond, maar toch schoon. Ik heb hout gekogt voor een ledikant 
dat haast gereed is, onzen tafel is nog een kist, ik schrijf 
deze brief up een krukje waarop een plank ligt. Wij zijn nu 
ook twee stoelen rijk met houten zittingen. Voorts zijn wij 
omgeven met kisten en voorts al ons ander gebruik op de grond 
en langs de wand, het heeft veel van een pakhuis... 
En voorts broeder wat zal ik U verder schrijven, wij zitten 
hier waarlijk verlegen. Wij hebben ons honderd walen în Hol- 
land teruggewenscht". 

Op deze manier verging hei velen van de landverhuizers, waar ondanks 
deze tegenslagen zette men door.



VAN BLACK LAKE NAAR BESTEMMING. 
Veel van de lamiverhuizers hadden geen idee wat men zou tegenkomen op 
de weg naar een nieuw bestaan. De briefwisseling was zeer beperkt, het 
meeste kwam van rondtrekkende personen en de futerpretatie was niet 
altijd volgens waarheid, 
Men dacht. na het. overwinnen van de moeilijkheden tijdens de reis te 
zullen aan Komen In een gerleflijk dorp. Maar het dorp of stadje had 
geen winkels, huizen en straten, zelfs geen normaal bed waarin men kon 
slapen. Hoop en verwachting werden bij velen de bodem ingeslagen bij 
het. zien vaa de wederzetting. Hier en daar een blokhut of plaggehut In 
het bos, een tent. of soms alleen een soort afdak, verspreid over een 
grant gebied dat was alles wat men vond. Geen wonder dat men zich 
afvroeg waar dr stad was en menige houthakker vourbij kwam werd aange- 
klampt. Men lachte onze emigranten uit en verzocht hen een plankje te 
nemen en daar een naam op te zetten. 
="Spijker dit aan ven boom en je hebt je stad"=- werd er gezegd. 

De moed zouk hen meermalen ín de schoenen en de bemoedigende woorden 
van van Raalte en zijn overtuigende boodschap zorgde ervoor dat velen 
niet rechtsomkeert maakten en teruggingen. 
Hoe het stadje Holland er omstreeks 1847 — het bestond toen plm. 1 1/2 
jaar — uitzag beschrijft H. van Eyck in een brief alsvolgt: “Op twee of 
drie mijlen afstand van elkander stonden nog de overblijfselen van 
loghutten, waarin werklieden hum verblijf hadden, terwijl de weg uit=- 
gekapt werd. Tegenover de stad gekomen zag tk hier en daar enen plek 
hoach geveld, enkele hlokhutten en twee of drie planken huizen staan”. 

Dit was dan de stad Halland, omringd door de rivier en moerassen Toch: 
woonden er in die tijd al enkele duizenden meusen maar im een omtrek 
van twintig mijl en bivakerend op kleine open plaatsen in het bos vond 
men elkaar miet gemakkelijk. Velen trokken ook van hieruit verder het 
land Ín en maakten ergens anders een stuk grond boomvrij. Óp deze ma- 
nier zijn er nadien nog vele mederzettingen bij gekomen. Het zal dui- 
delijk zijn dat met de aanleg van goede wegen en een beter stratenplan 
pas het, idee geschapen werd van een stad zoals men dat, nu kent. 

STICHTING DER NEDERZETTINGEN. 
Toch kwam men uiteindelijk tot het stichten van Hollandse nederzettin= 
gen in grote gebieden van Amerika. Enkele belangrijke en van de eerste 
orde zullen we eens nader bekijken. We nemen niet zonder reden die 
gehiaden die vooral door Friezen werden bevolkt. 

In 1830 was de Staat Iowa een gebied waar nog geen noemenswaardige 
bevolkingsaantallen woonden, maar dat veranderde hierna snel, want 1û 
jaar later in 1840 stonden er al 41000 mensen geregistreerd, 
Deze sitnatit zon ook in de andere staten ontstaan en geeft ons aan= 
leiding nu enkele voorkeur plaatsen hier op tenemen. 

PELLA. 
Op de vraag waar men zich zou vestigen in Amerika artstonden er twee 
partijen. De ene koos lowa en de ander Wisconsin. Het was uiteindelijk 
ve. Scholte die koos voor Towa om daar een Pella te stichten en velen 
wet hem probeerden op hun mawier de mensen warm te maken voor deze 
kens. Het was zaak dat dit nog ín Holland gebeurde en zo werd op 1 juli 
1846 de eerste vergadering belegd met die mensen die van plan waren 
naar Amerika te verhuizen. Op de tweede vergadering in december te 
Utrecht werd een organisatie In het leven geroepen die de overtocht en 
de eerste opvang in Amerika moest regelen, Tevens moest men zorgen dat 
er bet nodige kapitaal kwam im geld of în mensen die voldoende geld 
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hadden en ze de armeren konden steunen. Ook moest de organisatie kunnen 
beoordelen wat er zaal nodig was aan eerste levensbehoeften en wen ging 
ele meusen va op antecedenten. Een goed zedelijk en onberispelijk gedrag 
was een verste vereiste om te voorkomen dat men met uitschot Le maken 

kreeg die alleen uit waren op persoonlijke winst. In tijd van een halt 

jaar had de Vereniging al zo'n 1300 leden en vol goede moed ging Us. 
Scholte vooruit om de zaak te verkennen en te vergelijken met de wei- 
mige brieven die daar vandaan Kwamen. 

Eindelijk was het zover en in april 1847 vertrokken de eerste vier 

schepen uit Nederland en twee en een halve maand later kwam men te 

Hattimars: Aan. De reis was goed verlopen met weinig tegenslag en stor- 

men. Van de 700 personen waren er slechts negen overleden. Bae gelukkig 
in vergelijk met latere reizen, waarbij het dodental soms opliep tat. 

vele tientallen. Nu ging men verder per stoombsot of trein, aen enkele 

zülfs per ossekar naar St.Louis. Hier woonde een Duitser, Grafe, die 

hen hielp met het vinden van onderdak en die andere zaken voor hum 

regelde. Men kende geen taal, noch levensgewormten en het geld was hun 
vreemd, zodat het goed was eerst cons uit te rusten van de vermoeiend: 
reis en zich te oriënteren op dit nieuwe werelddeel, Van hieruit gingen 
ook groepjes mannen de omgeving verkennen om plaats te zoeken waar mes 

rich kon vestigen. Ds. Scholte trok ook met enkelen te paard en lopeud 

op weg en verkende de streek tussen Des Moines en Skunk River in Lowa: 

het gebied waarop în Holland de keus al gevallen was. Tijdens deze 

weken en maanden van ontdekkingstochten probeerden de achtergeblevenen 

iets teu verdienen met houthakken en allerlei andere klusjes. Men moest 
Luck iefs doen om de kost te verdienen en omdat men weinig van het geld 

wiss., "ieten velen zich betafen met eten, meubels en andere zaken dic 

het leven konden veraangenamen. 
Als men uiteindelijk optrekt om via woest land, dichte bossen en ge= 

vaarlijke moerassen naar de plaats van bestemming te gaan, is de vreug- 
de groot. Het onbekend: tegemoet, onderweg overnachtend under de blote 
hemel of in schuilhutten van vroegere bewoners ging men steeds verder 
zuidwaarts, Op de plaats van hum keuze aangekomen vindt meo één grote 
woestenij. «en landschap overdekt met de ongerepte natuur, grote bossen 

en geen vruchtbare bouwgrond zoals men die kende in Holland, 

De naam Pella werd gegeven, maar nief aan een dorp of stad doch aan ern 
aantal tenten en vlug van graszoden gebouwde hutten. Een groot gat in 
de grond, een muurtje erom heen van zoden en buomstanmet jes eroverheu 
als dak, Zie hier de vorsprong van wat nu de pruchtige plaats PELLA is. 
Men vindt er weinig van terug maar bedenk dat deze hele omgeving ge= 
avakt is door verbeten Hollanders die niet wilden opgeven en vaak niet 
terug konden. Bij het klinken van de eerste bijlslagen en het knarsen 
van de eerste spade In de grond, zonden de volgende moeilijkheden be- 
ginnen. Velen hebben dan vak alleen maar ellende meegemaakt en stier= 
vens jong en oud, voordat men de vruchten Kon plukken van hun harde 
arbeid, De enige vruchten die men genoot, waren die van een heel sterk 
en ondersteunend gelnaf, Ondanks re moeilijkheden trok men psalmzingeut 
door het Sns om met cen sthapele bijl de strijd aan te binden met de 
ennrme bomen, 
Gelukkig kreeg mn zo nu en dan de hulp en raad van in de buurt wonende 
indianen. Zomer en winter, vele jaren lang, ging meu op pad om van he: 
woeste laad bouwland te maken, Had men ondertussen een stukje bos of 
prairtelan? gereed, dan werd er gezaaid, gemaaid en geoogst voor hel 
dagelijkse voedsel. De avonden en nachten waren donker en gevaarlijk; 
straat verlichting was er zeker nog miet en de kans op verdwalen was 
levensgroot aanwezig. De enige verlichting waar men zich mee moest 
redden was etn kopje wet dierlijk vet en cen dot katoen. Als men toch 
daar oastandigteden 's nachts nog buiten verbleef, kon wen vaak alleen 
kraipend over de grond vooruit komen. Dit vanwege de vele obstakels op 
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het pad, zo dat er was, en het ondoordringbare bladerdak van de meters- 

hoge bomen waar geen maanlicht dour kwam. Bestond het vermonden van de 

thuisblijvers dat er lemand omzwiert în de stíkdonkere nacht dan blies 

wer om de 15 win. op een hoorn, zodat de verdwaalde een richting kon 
bepalen om Luis te komen. 

Del | 
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prerzichtskaart van de ber sprake gedrochte gohieden (xn Amerikt, 
    
De gastvrijheid was onderling en tenaanzien van vreemden gront en elke 

reiziger die onderweg was kreeg onderdak en deelde mee in de armoede 

van de gastheer/vrouw. Samen onderging men het lot van die tijd. 

Fén ding leerde men vlug en dat was het gebruik van alles wat voor 

hander: vas. Het gebruik van planten en dieren, als voedsel en kleding, 
teerde wen van de indianen en roudtrekkende Amerikanen. Later kwamen de 

wegen en kon men ook heter andere oorden bezoeken om z'n inkopen te 

doen en handel te verkopen. Natuurlijk is het voorgaande niet van toe= 

passing op alles en iedereen. Er waren ook de rijkeren uit Holland, die 

meegekomen, de goede grond kochten en meteen grote schuren konden laten 

bouwen en een goede woning lieten zetten. Zij hielpen op deze manier 

ook veel landgenoten aan werk. Ze kochten vee voor vlees en melk en 

konden al vrij snel handel drijven. Deze wensen stalden vaak grote 

sommen geld beschikbaar en het was aan Ds. Scholte en van Raalte dan om 

ervoor te zorgen dat dit geld onder de armeren werd verdeeld. Wekenlang 

was men dan sums onderweg om al deze ploniers ín bun hutten verspreid 
aver een groot gebied te bezoeken. Het geld wat binnenkwam bij hen, 
werd besteed voor aankopen van duurzamere zaken. Zo bezat Ds. Scholte 
een steengroeve on ken men hier gratis z’n stenen graven. De voorwaarde 
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was echter dat men 1/3 gedeerte moest afstaan en dit werd dan weer 
verkocht om anderen to helpen, Op deze wijze profiteerde Îedereen van 

jederzen op eer goede manier en probeerde men gezamenlijk duor de tijd 

lee komen. Oak waren er zaken waar men niets aan kon duwen, zoals ziekte 

en ongelukken. Zware koortsen teisterden soms hele gezinnen en medicij- 
nen waren er niel, Mooe slechte voeding was men nief opgewassen kegen 
het. verraderlijke meerasgas, bet klimaat en dam vok nog de zware âr= 
heid. Dit eiste een grote tol onder de mensen en het gebeurde meer dan 
eens dat een overledene dagen boven de grond stond, omdat er niemand 
was die de kracht had een graf te graven. Als er dan wel een graf go= 
graven kon worden stond mwen.voor de keus dit te doen in het pas ontgon- 
nen gedeelte of verder weg in de. ongerepte grond. Om van de duurzaam 
verkregen bouwgrond gewijde grond. te maken was sous moeilijk: men had 
de opbrengst van dr gewassen erg nodig. Was men in de gelegenheid dan 
begroef wen de doden vaak aan de bosrand of in het bos, Door wortels 
van de hamen en stenen waren de graven vaak niet dlep genoeg en trokken 
wilde dieren aan. Deze dieren waren vreemd voor onze pioniers, bîj 
uitzondering had men ze gezien Ín teen hollandse dierentuin. Tach is 
niet gebleken dat er mensen aangevallen zijn door deze wiide dieren 
maar men hád grote moeite om er aan te wennen. Men was bang voor 
beren, wolven, slangen en soms zelfs een panter, Hm aanwezigheid hai 
aan thuis niet gekend en-hier hield men ze angstvallig op een afstand. 
Op 2 wijl afstand van Pella ontstond nog een andere nederzetting die 
Amsterdam geeoeed werd. Samen kwamen deze beide nederzettingen tot ren 
goede samenwerking, doordat er im Amsterdam zowel een kalkgrocve als 
een steengroeve was, Later kwam er zelfs nog een steenkolenmiju bij eù 
vanaf die tijd ging men zich toeleggen op het bouwen van stenen huizen. 

De tochtige huizen van boomstammen en zoden woesten vervangen worden. 

Men kroeg op deze wanier een betere beschutting tegen de kou en de 
vagen hetwelk pak weer ten goede kwam aan de gezondheid, Het kleine 
griepje wat zovauk overging in een longontsteking en velen het Leven 
kostte, kon zo beter in de hand worden gehouden. Zo outstond langzaam 
een opgaande lijn iu het maatschappelijke en sociale levenspatroon, Ook 
de handel en het verkeer kwamen goed op gang, dourdat de ingestelde 
Highway Cowmlesies de dorpen gingen ontsluiten met goede wegen die op 
sen verantwoorde wijze werden aangelegd. 
Hede daor geloufsmoed en volharding is er ren kolonie ontstaan die wel 
recht cen Hollandse genoemd kan worden. 
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De historische achtergrond van het papierverval, 

Papier ís een Chinese uitvinding. De oudste papiervondsten zijn gedaan in een graf uit 

de westelijke Han dynastie (202 voor Chr. - 9 na Chr). De legerofficier T'sai Lun 
maakte de techniek van het papiermaken voar het eerst bekend rond 105 na Chr, Als 

basismaterialen gebruikten de Chinezen de bast van de moerbelboom, hennep, vlas, 
rijststengels of bamboe. De vezels werden geplet in water tot een suspensie, deze werd 

uitgegoten op een vlakke zeef en door wegsijpelen en verdampen van water werd er een 
vel papier gevormd. Vanaf 751 na Chr. was de papierfabricage ook bij de Arabieren 

bekend doordat zij, zoals sommige archeologen veronderstellen, enkele Chinese 
papiermakers als gevangenen hadden meegevoerd naar Samarkand. Vandaaruit verspreid- 
de de kennis zich over het hele Arabische rijk; rond het jaar 1150 werd in Spanje de 
eerste Europese papierfabriek gesticht. Omstreeks 1250 werd in Italië hoogwaardig 
papier gemaakt uit lampen (katoen), Rond die tijd werd ook het lijmen van papier met 
beenderlijn geïntroduceerd, waardoor het papier beter beschrijfbaar werd. Het op 
traditionele manier gemaakte papier wordt gekemnerkt deor een grote levensduur; 

boeken uit de Middeleeuwen blijken vaak nug in een zeer goede staat, terwijl van 
sommige boeken uit de 2e helft van de vorige ceuw het papier zo bros is geworden, dat 
het bij aanraking uit elkaar valt. Deze achteruitgang in kwaliteit is het gevolg van 

veranderingen in bet produktie-proces, die In de 18e en de 19e eeuw werden doorgevoerd 

om aan de grote vraag naar papier te kuunen voldoen. 

In de 18e eeuw werden de tot dan toe voor het vermalen gebruikte mortier en stamper 
vervangen door de "Hollander, een maalmachine. Voor het vermalen van de vezels was 

deze uitgerust met ijzeren staven, waardoor ijzerdeeltjes in het papier terechtkwamen, 
Deze veroorzaakten bruine viekken, terwijl het ijzer het oxidatieve verval van het 
papier versnelde. Ook versnelt ijzer de omzetting van zwaveldioxide, een onderdeel van 

luchtverontreiniging, in zwaveltrioxide, cen stof die met water reageert tot. zwavelzuur. 

Het zuur versnelt op zijn beurt weer de afbraak van papier. In de 19e eeuw werd het 
bleken met chloorgas geïntroduceerd, waardoor het papier soms zo sterk oxideerde, dat 
het voor gebruik ongeschikt werd. 

Rond 1850 werd overgegaan op het gebruik van houtpulp als grondstof, omdet de 
aanvoer van lompen niet meer kon voldoen aan de vraag. Houtcellulose heeft een 
kortere ketenlengte dan katoencellulose en bereikt bij veroudering eerder de grenswaar- 
de van het bros worden, Daarnaast bevat houtpulp 20 - 30% lignine, een stof die 

gemakkelijk oxideerd onder invloed van licht, Het papier verkleurd hierdoor sterk. 

De grootste aanslag op de levensduur, van papier, vormde de rond 1800 ontwikkelde en 
vanaf 1830 op grote schaal toegepaste hars-aluin lijming. 

De hars-aluin lijming is het meest effectief tussen pill = 4,2 en ph = 4,8 en dit gebied 

wordt dan ook ingesteld bij de behandeling van de pulp. Helaas neemt de afbraak van 

cellulose juist in dit gebied sterk toe. 

Naast deze interne bronnen van aantasting is er een aantal externe te noemen. De 
belangrijkste hiervan in de luchtverontreiniging. De in de lucht aanwezige zwaveldioxide 

en stikstofoxides zorgen voor een toename van de zuurgraad van papier. Verder dient de 
aantasting door schimmels en insecten vermeld te worden, evenals de schade veroor- 
zaakt door het gebruik van archieven dour de mens. Ook licht en vooral ultra-violette 
straling heeft een nadelige invloed op de levensduur van papier. In dit verband dient 

gedacht te worden aan het veelvuldig fotocopiëren van archiefmaterlaal, 
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Enkele yadrukken Can ús “lepen bei op 2 novimber 199. …… 

Dèr wie hiel wal van foar óf gren foar il safier wie. IL bestjoer Tan'e 
feriening hat der yu ferskale gearkomsten oer praat hoe't sa'n def it 
bèste organisearre wurde koe, Der roast în protte wurk lersel wurde. 
Sûnder iemen te koart te dwaan wol ik hjir de namme Fan Eimert Smits 
neugme en his betankje foar al il wurk dal hy foar it slagjen Tan dizze 
dei dien hal. 
De freedtejûns Foar de "lepen Dei” kamen inkele [rijmilligers by elkaar 
yn tt “Admiraliteitshûs” om alles klear te meilsjen [oar de oare deis. 
Dat. slagge allegearre lige. 
De dieiniamers oan'e "Tepen Dei” hienen de sneontemvarns fan Öf 3 oere 
de tiid harren spul út Le staljen. Allegearre wienen wy o sa nijsgjir- 
rich hboe"t dizze dei ferrinne soe. Hoefolie soenen der kome? "As der in 
50 kuame bin ik al tefreden* wienen inkele Tûden. 
Foar dat de "Iepen Dei” om 10 oere begûn sielen wy allegearre by elkoar 
foar in bakje kolfje. Hal wienen Hy ferbaasd dal de earste belangstellen= 
den der al Foar 10 oere wienen!! Allegearre hurd nei harren (afels. It 
rûn de hiete dei moai Lroch. Uleinlik ha der in 200 minsken west. Der 
wienen perloaden op'e dei dat wy it gewoan "drok” hienen,. Hal is der wat 
Öfpraal, wal is der wal frege. Der binne in prolte minsken entüsjast 
makke ek mei harren ündersyk Le begjinnen. Elts kie il op syn eigen mêd 
ek goed foarelkoar. En dan mei de entoeraazje fan il museum op'e efter- 

grûn. Kin il vuil moaier? Wal waarden wy oars goed fersoarge troch de 
minsken fan il museum. Dit is in plùske wurdich. 
Ek fan'e side fan'e besikers kamen aardige reaksjes. Fan ien fan deze 

reaksjes wol ik jimme yn kennis stelle. De heer A. Nagel Le Dokkum kaam 
zei in orizjineie akte wer yn de “Huwelijks Proctamalieën” aan jún waar- 
den troch Abraham Sanuèl Marcus en Ester Lazarus Levy. By dixze akle 

siet in brief fan 1 july 1811 Fan'e Heil fan Abrahas, Samuêl Marcus, 
dy't yn Wilgartswiesen yn Dütslân wenme. Dizze brief wie yn il he- 
breeuwsk skreaun en is op à september 1811 (ertaald troch de hear |, 
Salomon, siktaris fan'e Holl:tandse) Hoogdsluilse) Israël: gem: {teente) 
te Linuwerl. De brief is fersegele sei ayn cachet skriunt de hear Salo- 
mon. Yn dit segei binne dûdlik de inisjaten Fan de hear Salomon te lê- 
zen, De letters "IS" binne vejûn mei hebreeowske Lekens. In genealogy 
fan'e famieije Marcus is te [inen yn it Gepealogysk Jierbockje Fan 1987. 
Foarneaade brief stiel hjir ek ya ófbylde. 
Hoe wie de hear Kagel oan dizze akte kaan? Kins hiel ienfäldich. Syn 
frou hie his fên by il hieneljer fan il perseel Lytse Breedstrjikte 6 Le 
Dokkum op'e hoeke mei de Lange Easterstrjille, no de winkel Fan Maastra 
(Folo=videu=audio) 
Hoe soe der dêr kaan wêze? De famielje Kercus hal jierren wenne yn'e 
slachterswinkel yn'e Heechstrjitte Le Bokken, Slachter Dijkstra wennelt 
dèr no noch. Neffens il befolkingsre„ister fan Dokkum E70 — ISBN wennen 
sy yn il perseel Grutle Rreedstrjikle A ZH, Pa niemer 25, Dil perseel iS 
mei il perseel Grutte Breedstrjitte 23 de winkel fan Rosier. Dit klopt 
net mei ak plak wór'l de brief fûn is. Hee'l der dochs ya it perseel 
Lytse Rreodstrjikte 6 kaam is, kue ik net efterhel je. 
Sels bin ik ris dwaande west de joadske famieltjes út Le sykjen dy't sânt 
ISL yn Dokkum venne ha. Ujir Can is noch peat publisearre, um't ik sels 
fan betinken wie dat ik Le min Fimen kue wat Foar publikausje nijsgiir- 
rich wie. Miskien is foarpvanmde akte wol de oanlieding vm hjir dochs 
nochris wer oan te begfinnen. 
Al mei al wie de "fepen Pei” in slagge dei, dy't wurdich is Lakom jier 
te herheljen Linkt my. 

Dick de Jezer.



Ferlaling Fau'e besef (an Sama  &l Marcus. 

Wilgartswiesen den Je July Aglien hondert en EIE. 

Vrede aan mijne beminde Zonen Jacob en Abraham. 

Uur schrijven heb ik ontvangen. ge schrijft mijn ik zal uw een Atlesta- 
Lie tenden van hel geregl,. die hadde ik uw reeds lang Kunnen zenden 
gelijk ge hel verlangt hebl. dog gij schrijft mijn van een Alteslatie 
van den Besnijdenis met zeven geluigen. daar moet gij mijn Lijd toe 
laten. dewijl gij wel weel dat ik alhier alleen woonagtig ben. en een 
oud man die Ses en Zeventig Jaaren oud is. dog gij kunt uw vertrouwen 
dat Ek hel uw zal zenden zoo als gij hel woel bruiken. en kunt uw 
Schoonvader en Vrienden deze brief Loonen die moeite dat ik het wilde 
zenden. Uw broeder Levy van Artshein wilde ik het overdragen hij heeft 
het uiet gedaan. dewijl ik oud ben. aan mijn Schrijven kunt gij zien dat 
ik beef. en kan haasl niel geer schrijven. dog ik danke den. Alvermogen- 
den voor zijne genade dat ik nog „eo voorl kan. te voel ben ik niets 
meer, deg Goddank dat ik voor aijn kan een paard houden dal ik rijden 
kan. als ik tegenwoordig aijn zoun Jesaias niel bij mijn hadde zoo wist 
ik het niet te maken. Uwe broeder Jesaias is de voornaamste handelsman 
die in ons geheel land is. wij hanielen mel ossen, Paarden en Koeijen, 
en bebben wet Eenen ander broodsinning, en wal aangaat zijn wijs 
aflen gezond, mijn zoon Jesaias is reeds een Jaar eun beestensnijder. 

hij heeft zijne aanstelling van den opper-Rabijn. ik heb nog bij mij 
mijn zoons Jesuaias en Bloemtie en Namel. die zijn nog ongetrouwd, uwe 
broeder Moses heeft drie jaar hier in Wilgartswiesen gewoont én is voor 
Pingslen weder naar Wersberg vertrokken, hij is zó braaf als uwe broeder 
Levy van Artsbeim. uw Swager Gatsel van Anit en uwe wuster Judikie laten 
uw groeten. mijne Vrouw uwe Slielmoeder, Jesaias, Mame), Bloeutie laten 
uw vriendelijk groeten. gij schrijft wij hel woel ook er bij geschreven 
zijn dat ik te vreden ben act uw Lrouwen of mel uw Huwelijk, ik bea te 

vreden ik wil het ook uitvoeren laten bij de Regering, ben tol uwen 
dienst. 

Jwas Get/ Samuël Marcus van Wilgartsmiesen 

door mijn ondergetekende uil het 
Hebreeuws vertaald en mel mijn 
cachet verzegeld, Leeuwarden den 4 september 1801 

T. Salomon, Secretaris der Holl: Hoogd: Israël: gem: te 
Leeuwarden 

    

Wat doen wij met onze genealogie? 

Wanneer wij ten koste wan weel wrije tid een redelijk afgeronde 

familiegeschiedenis hebben samengesteld, zullen, wij ons de vraag 
stallen: wat nu? 

Wij kunnen onze ringband met gezinsbladen in de boekenkast zetten 

en verder vergeten, maar daar heeft niemand wet aan. Verschillende 

leden wan de familie zullen er toch ook wel belangstelling voor habben. 

Bovendien kan ons enige exemplaar maar al te gemakkelijk verloren 
gaan.       

IS



  

Ë freonen fan de argiven yn fryslân 

6 vrienden van de archieven in friesland 

  

UITREIKING EERSTE MICRO-FICHES NEDERGERECHTS-ARCHIEVEN 

De oude archieven van de gerechten in de grietenijen en de steden van Fries- 
land vormen een unieke bron voor de beoefening van de Friese geschiedenis. 
Zij omvatten de periode die eindigt in 1811 en die in de meeste gevallen be- 
gint in de zestiende eeuw.Deze archieven berusten voor Leeuwarden in het Ge- 
meentearchief en voor de overige steden, de grietenijen en de eilanden Ia het 
Ryksargyf in Leeuwarden, Deze belangrijke archieven zijn reeds jaren lang een 
bron van toenemende zorg voor de Rijksarchivaris,omdat de toestand van de be- 
scheiden mede door het veelvuldig gebruik zodanig slecht is, dat een groot 
deel niet meer geraadpleegd kan worden. Slechts een betrekkelijk klein deel 
van het archiefmateriaal is al in het begin van de zestiger jaren op micro- 
film overgenomen en op die wijze toch te raadplegen. 
Vele pogingen zowel van de Rijksarchivaris als van de Stichting "Freonen fan 
de Argiven yn Fryslân" om bij de Minister van W.v.C. financiering van verdere 
verfilming te verkrijgen zijn in zoverre mislukt, dat alles steeds weer naar 
latere jaren werd verschoven, 
Onlangs heeft de Rijksarchivaris echter een initiatief genosen, waardoor bin- 
nen enkele jaren een goede oplossing voor het raadplegen van deze archieven 
kan warden verkregen door samenwerking van enkele belanghebbenden en wel als 
volgt: De Rijksarchivaris stelt alle nog niet verfilmde bescheiden uit deze 
archieven, ook als zij verder niet meer toegankelijk zijn, beschikbaar voor 
verfilming door de Mormonen. Een exemplaar van de Êilm komt terug naar het 
Ryksargyf. Medewerkers van de Stichting FAF verknippen de filas tot concept 
microfiches en voorzien deze fiches van opschriften, waarin wordt aangegeven 
welke gegevens daarop te vinden zijn. Het Centraal Bureau voor Genealogie in 
Den Haag tenslotte dupliceert deze microfiches, zodat ze zowel in Leeuwarden 
als in Den Haag voor iedereen te raadplegen zullen zijn. Als alles volgens 
plan verloopt kan dit gehele project in de eerste helft van 1994 woltooid wor- 
den, Van enkele archieven van Nedergerechten (Aengwirden, Ameland en Baarde- 
radeel) zijn de fiches dezer dagen gereed gekomen. 
T.z.t. zullen duplicaten van de microfiches voor iedereen tegen de geldende 
tarieven verkrijgbaar zijn bij het Centraal Bureau voor Genealogie. 
Bovendien echter is aan de gemeenten in Friesland de mogelijkheid geboden tot 
voorintekening tegen gereduceerd tarief bij de Stichting FAF op alle Fiches 
van een bepaalde gemeente. Op die wijze wordt ook binnen de gemeente zelf het 
archief eenvoudig te raadplegen voor elka belangstellende in de geschiedenia 
van die gemeente,Voor alle drie genoemde Nedergerechten hebben de betreffende 
gemeenten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, terwijl bovendien voor het 
Streekarchief te Dokkum een exemplaar van de microfiches van Ameland is be- 
steld. 

Tijdens de Studiedag zullen de eerste microfiches aan een vertegenwoordiger 
van een van de betreffende gemeenten worden uitgereikt. 
Verschillende andere gemeenten hebben eveneens reeds vooringetekend, terwijl 
de overige gemeenten t‚z.t. tijdig zullen worden gewaarschuwd,wanneer de ter- 
mijn van voorintekening voor die gemeente afloopt. 

25.09.91 
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TEEUG IN HET VERLEDEN door mevr. 5. van Tilburg. 

Proberen cm aanknopingspunten te vinden, ik was in de veronderstelling dat 
mijn beppe Sjoerdje Smit geb. 12-B-1915 te Stiens en haar familie echte 
Sttensers waren. Vandaar dat ik ertegen op zag om dit uit te zoeken, te 
weinig tijd om er opuit te trekken, Wat was de verrassing groot toen bleek 
da' ze in Dongeradeel hadden (of nog} gewoond. Een tip van een familielid 
die oock aan het zoeken is, Sytske de Bruin uit Joure, wist dit te vertel- 
len, Hierna kwamen er veel gegevens boven water. 

ie + Ze generatie 
Jan Annes Smits(ds) oudste zoon van Anne Jans van Blija * niet bekend en op 
12-5-1782 x met Aukje Liepkens van der Meulen in Holwerd, *5-6-1757 in Nes. 
Anne Jans is waarschijnlijk voor 1800 gest., ik heb dit echter nag niet 
kunnen vintlen, Aukje is overl. 22-9-1826 te Hantum. Er waren 6 kinderen. 
Jan* 17-1-1784 in Blija, Liepke * 27-4-1787 Mes, Hendrik* 29-11-1789 Hes, 
Eape* 9-10-1792 Nes, Antje of Antle * 2-5-1795 Ternaard eu Saapke * 9-d- 
1798 in Ternaard. Dit zijn de oudate gegevens tot nu toe gevonden. 

Jan A «23-6-1812 in Ee met Aukje Leekstra(Leegstra) * 23-1-1787 in Burum. 
Zij krijgen 7 kinderen. 

Anne Jans “50-2-1813 Nijkerk, een tweeling Jan en Melle * 9-6-1814 Ter- 
haard, Melle ís 29-12-1814 gest,, Melle * 6-2-1815 Ternaard, gest 4-4-1834 
Sijbrandahuis, Aukje * 15-1-1818 Dokkum, Sape * 25-12-1819 Wierum, te 
Dokkum overl. 4-10-1827 en Johannes * 14-9-1821 in Ternaard, 
Een hele verrassing was dat dit gazin An 1827 wel erg dicht bij heeft 
gewoond, namelijk op de Westersingel in Dokkum, Jan Annes + 18-7-1831 In 
Blija, hij was een:boerenarbeider vandaar dat ze ook zo vaak ergens anders 
woonden! Aukje hertrouwd 24-4-1836 in Dantumawoude met Jan Martens Westra 
"1779 in Zwaagwesteinde. Als Jan Westra kont te overlijden op 57-5-1856 In 
Bornwird dan gaat Aukje in juni 1856 naar Stiens. 

Liepke A Smits(dka)(ts) van beroep arbeider,tekent zelf de huwelijksacte x 
i2-5-18id in Ternaard met Wiegertje Tjisjes Mollebordsgraaf(Visjer) * 19-6- 
1792 in Oudwoude, zij krijgen 6 kinderen. 
Anne * 2-3-1815 Wierum, schippersknecht ongehuwd + 18-5-1853 in Leeuwar- 
den.Trijntje * 6-9-1817 Wierum arbeidster ongehuwd + 19-12-1846 Wierum. 
Tjitze * 23-3-1820 Ternaard. Tjeerd * 5-9-1823 Hantum arbeider ongehuwd + 
19-5-1859 Hantum. Aukje * 7-4-1836 Ternaard, Antje * 7-4-1830 Brantgum 
ongehuwd + 8-1-1847 Nes. Liepke is 21=d=184i + in Nijkerk. 

Handrik A x 27-4-1822 met Rienske Eddes Zaterdag * 45-1-1802 Betteruird, 
voor zover bekend Ì zoon Hendrik * 23-5-1826 Ternaard ongehuwd + 19-9-1850 
in Hantum. 

Sape A Xx 24-5-1823 in Ternaard met Reindertje Klazes Mangel (Manger) * 15- 
4-1785 in Enkhuizen, zij krijgen 2 kinderen. 
Jan * 23-9-1824 Hantum en Anne * 11-7-1826 Hantwa + 2-8-1889 in H'huizen. 

Antje A x 17-3-1820 met Dirk Hendriks Schregardus * 1794 In Hantum, zij 
krijgen 3 kinderen. 
Aukje * 1881, Anne * 5-9-1825 Ternaard en Aagtje * 5-10-1820, 
Dirk komt te + in Bergen op Zoom 3-5-1834 in het militaire hospitaal, hij 
was schutter Se comp. afd Vriesche schutterij 3e bataillon. Antje # a2=ö= 
1837 in Hantum. 

Saapke A x 16-5-1816 in Ternaard met Pieter Alberts Westra * 4-2-1789 in 
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Hantum, zij krijgen 7 kinderen. 
Anne * 17-11-1819,Albert * 13-9-182,Aukje * 4-10-1825, een tweeling, 

Daniel en Dawid * 12-3-1829, Tiete * 19-10-1832 en Sape * 5-11-1835. Pieter 

+ 28-11-1838 in Hantum. Saapke hertrouwd 6-4-1840 met Mlente Mients van 
Dijk * 1795 ín Ternaard. Er komt 1 kind, Harm * 13-7-1841 in Hantum, Saapke 
+ 15-2-1874 in Lioessensen haar tweede man + 2-10-1854 In Hantum. 

3e generatie 
Anne J X 29-9-1838 met Tjitske Dootjes Hoeksma * 13-9-1808(9) in Aalzum, 
zij krijgen 4 kinderen. 
Ankìle * 1-6-1839 Aalzum, Doetje of Dootje * 13-13-1841, Johannes * 24-10- 
1846 Aalsum, + 13-1-1862of 16-11-1867, Wijtske * (18) 16-3-1844. 

Jan J zijn nog geen verdere gegevens gevonden. 

Johannes J x met Lutske Jans Drost * 21-10-1816 Noorder Dragten, zij 
krijgen 1 dochter Jantje * 21-12-1946 ín Dragten. Echter op 9-2-1848 komt 
Lutske te + in Dragten. Johannes hertrouwt 9-3-1852 met Antje Thomas 
Hiemstra * 2-10-1826 In Bornwird, zij krijgen 8 kinderen. 
Trijntje * 22-3-1850 Betterwird + 10-12-1869 in Stiens huisnr 122, Antje * 
I5=g=1852 Stiens, Aafke * 2-12-1854 Stiens, Aukje * 29-3-1856, Thomas * 5- 
7-1857 werkte in de zuivelfabriek, Jan * 28-4-1859 is naar Amerika gegaan, 
Gosse (mijn overgrootvader) * 7-2-1862 en Anne * 1-7-1863 die gaat ín 1880 
naar Hiaure, hij was dienstbode, 

Aukje J x 30-5-1844 met Hein Klazes Jilderda * 4-3-1820 In Betterwird, zij 
krijgen 3 kinderen. 
Tijtje (Tietje) * 17-12-1844, Jan * 12-2-1849 en Gerrit * niet bekend. 

Tjitze L Smids(ts, t) x 13-5-1854 met Aukje Jans Weidenaar * 19-13-1820 
Anjum of 25-12-1819 in Nijkerk, verdere gegevens ontbreken. 

Aukje L x met Jacob Sapes Sjoerdstra * 12-5-1831 Jouswier, zij krijgen 2 
kinderen. Sape * 16-5-1861 Kollum gaat 14-5-1877 naar Kampen en Korneliske 
« 17-7- 1863 Kollum. 

Jan S x 15-7-1847 met Jeltje Arends Lamsma * 1810 Grouw, van beroep bakker. 
In mei 1859 gaan ze naar Ternaard, voor zover bekend hadden ze 1 zoon. 
Sape * 30-11-1848 Aalzum 

Anne 5 Smits (kan schr) x met Trijntje Klazes Elgersma * 26-6-1832 Hantus- 
huizen, zij krijgen 7 kinderen. Sape * 15-3-1856 Hantum, + 28-3-1861. Aukje 
* 12-10-1855 of 12-4-1858 Hantum gaat 17-5-1878 naar Nijkerk. Een tweelin 
Jan en Klaaske * 13-8-1870 Hantumhuizen. Sape * 31-5-1860 Hantum, Klaas * 
20-7-1864 Hantumhuizen en Reinder * 4-6-1867 Hantumhuizen. 

de generatie 
Ankje A (+31-3-1901) x met Gosje Gosma * 4-2-1846 Akkerwoude (+ 2-7-1901 
Wierum) , 21j krijgen 7? kinderen, Anne * 3-11-1862 Nijkerk, Tjitske * 12-9- 
1860 Akkerwoude + 15-1-1870, Arjen * 6-13-1864 Nijkerk, Hiltje * 10-3-1866 
Nijkerk + 6-1-1870 , Doortje * 12-3-1868 Nijkerk + 26-7- 1868 Nijkerk 
Mi jkek * 23-1-1872 Nijkerk, Ytzen * 9-11-1875 Nijkerk, Tjitske * 6-4-1877 

erk. 

Doetje A geen verdere gegevens. 

Wytske A x met Jan Klazes Visjer * 20-8-1845 Dockum, zij krijgen 3 kinde- 
ren. Martje * 25-10-1866 Nijkerk, Tjitske * 29-1-1873 Anjum, en Anne * 4 …- 
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1875 Anjum. Op 5-5-1884 vertrokken naar Zuiddijk (Leems). 

Jantje J x 17-5-1877 in Metslawier met Theunis Annes Dijkstra * 15-4-1854 
in Anjum, zij krijgen 4 kinderen. Gertje * 14-10-1879 Lioessens, Johannes * 
23-6-1881 Lioessens, Antje * 20-9-1884 Lioessens en Anne * 18-7 1887 
Lioessens. Jantje + 13-9-1891 in Lioessens. Theunis hertrouwd met de 
halfzuster van Jantje, n.l. Antje. Zij komt 15-10-1891 ín Lioessens en zij 
x 11-2-1893 in Metslawier, zij krijgen 3 kinderen. 
Jantje * 21-7-1869 Lioessens + 7-6-1896, Jantje * 12-8-1898 Lioessens, 
Trijntje * 3-7-1899. Theunis + 8-11-1928 in Leeuwarden. 

Trijntje J geen verdere gegevens. 

Aafke J x 5-6-1878 met Hendrik Tjeerds Algra * in Britsum, geen verdere 
gegevens. 

hukje J x met Hendrik Wierds Wiersma = 28-8-1854 Oudwoude, zij krijgen 4 
kinderen. Meindert * 12-11-1887 Kollum, Antje * 20-7-1891 Engwierum, 
Johannes * 17-9-1894 Engwierum, Johanna * 5-7-1897 Engwierum + 6-5-1898. 

Thomas J x 6-5-1882 met Aaltje Igles Joekema, zij krijgen 8 kinderen. 
Jan * 19-9-1897 Stiens, Gerben * 19-12-1899 Stiens, Igle * 13-8-1886 
„iens, Anne (Antje) *? + Metslawier?, Geertje * 3-7-1883 Stiens, Antje * 
16-10-1864, Klaske * 27-7-1891, Johannes * 20-11-1888, Aaltje * 28-12-1927 
+ in Stiens.Thomas is 5-9-1933 + in Metslawier, volgens de verhalen was hij 
daar op bezoek hij zijn zuster. 

Jan J is vertrokken naar Amerika, geen verdere gegevens van. 

Gosse J ( mil. dienst 8-5-1882 tot 30-4-1888) x 18-7-1891 met Sijtske 
Joustra * 26-3-1861, zij krijgen 7 kinderen. 
Jantje * 22-6-1902, Boukje * ?, Jan * ?, Johannes * ?, Sjoerdje(mijn beppe) 
* 20-12-1893, Antje * 3-11-1896, Jantje * 24-7-1900 + 20-5-1902. In het 
bevolkingsregister staat vermeld dat Gosse 5-4-1890 ingeschreven is van 
Hoorn naar Stiens en dat hij 12-1-1891 weer naar Hoorn gaat. Waarom hij 
daar geweest Is, is ons niet bekend, 

Arne J x 16-5-1891 met Neeltje Sinnema, later trouwt hij met Wypkje 
kooistra 26-1-1901.Niet bekend of er kinderen zijn. 

S-pe J geen verdere gegevens. 

Sape A x met Neeltje Struiksma * 25-1-1860 Lichtaard. In 1914 wonen ze in 
Nijkerk bij Pieter Torensma, 4-6-1932 gaan ze naar Hantumhuizen str J no. 
4l. Niet bekend of er kinderen zijn. 

aukje A x met Tjeerd Popes Holwerda * 9-7-1849 Metslawier, zij wonen ív 
1914 in Nijkerk en hebben 2 kinderen. Trijntje * 12-9-1891 ternaard, a4= 
22-9-1914 naar Hantum, Pope * 27-5-1884 Nijkerk. Tjeerd 1s 26-6-1931 +. 

Jan A x 18-5-1895 met Zwaantje Pieters Kooistra, zij hebben 2 kinderen. 
Gaertje * 23-6-1896 Hantumhuizen, woont 21-7-1921 ín Hiaure, Anne * 17-1 
1E98 Hantumhuizen, Zwaantje hertrouwd met Jan Lammerts van der Kooi * 26-2- 
1865 Ternaard. 

Klaaske A x met Gerben Lieuwens Jousma * 6-8-1861 Nijkerk van beroep 
aardenier, Klaaske was in 1890 dienstbode bij de fam. Reitze Itzes Bierma. 

cen 6 kinderen, 
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Lieuwe * 19-2-1898 Nijkerk, Anne * 19-7-1900 Nijkerk, Jan * 18-2-1902 
Kijkerk, Ype * 16-5-1904 Nijkerk, Sape * 14-12-1906 Nijkerk, Folkert * 9-8- 
1609-Mijkerk. Op 16-3-1916 vertrekt het gezin naar Wijster (Bellen). 

Klaas A van beroep arbeider x met Sijke Jans Bokma, zij krijgen 8 kinderen. 
Jan * 28-10-1893 Hantumhuizen, Aukje * 8-12-1694 Hantumhuizen, Nanne * 10- 
1=1897 Hantumhuizen, Anns * 10-10-1889 Hantum, Riemke * 16-12-1890 Foutgum, 
Trijntje * 31-3-1892 Hantum. Uitb., Sape * 22-4-1900 Hantumhuizen, Cbtje * 
3-7-1905 Ternaard. Op 15-4-1909 vertrekt het gezin naar Amerika, Cambria 
kinconsin vanuit Hantumhuizen. 

Heinder A, geen verdere gegevens, 

se generatie 
Jan T x 22-5-1926 in Stiens met Antje de Weert” 4-4-1905, zij krijgen 3 
kinderen. 
Thomas. * 28-5-1927, Harmke * 29-6-1929, haltje *?, Jan + 18-6-1979 en Antje 
+ 13-7-1977. ’ 

Gerben T Xx 25-5-1921 met Rigtje van Huizen * 16-11-1898, zij krijgen 2 
kinderen. Thomas * 7-9-1922 en Grietje * 28-3-1929. 

Igle (+1-12-1975) x 6-6-1912 met Antje Hiemstra * 30-8-1886 (+28-10-1965), 

er is 1 kind. Tjaltje * 28-1-1910, 

Anne T, geen verdere gegevens. 

Geertje T x 22-12-1905 met Albert Beltman, voorzover bekent 1 zoon. Baren. 

« 13-4-19087, Albert + 24-4-1958 en Geertje + 23-12-1942. 

Antje T Xx 14-2-1913 met Jacob Hogeweg * 6-9-1886, er zijn 2 kinderen. 
Aaltje * 2-12-1913 en Barend * 6-7-1922, 

Xluske T x 8-3-1924 met Wiebe Braaksma * 15-4-1898, er zijn 3 kunderen. 
Piet * 1-7-1927, Aaltje * 2-4-1930, Froukje * 3-4-1933. 

Johannes T x 23-5-1917 met Trijntje Wigarda * 1-12-1891, zij krijgen 1 
zoon, Thomas * 7-7-1918. 

Jantje G x met Hendrik Feenstra * 14-12-1902, er zijn 3 kinderen. 
ruke (Gus) * 5-8-1930, Sytske (Sadie) * 3-6-1933 en Gosse (Richard) * 1-6- 
1939. Jantje is 9-2-1979 +. Dit gezin woont in Amerika. 

Baukje G x met S Hoekstra, ze wonen in Amerika, geen verdere gegevens. 

Jan G + 1986, geen verdere gegevens. 

Jahannes G x met een Duitse vrouw, al voor de oorlog, Deze vrouw werd niet 
geaccepteerd door de familie! Gezin verhuist naar Duitsland, niets weer van 
gehoord. Johannes is in 1976 + in Duitsland.Geen verdere gegevens bekend, 

erdie G (mijn beppe) x 12-8-1915 metJan Fopma * 7-2-1890 in St Jacobipa- 
rocuis. zij krijgen 3 kinderen. Roelof * 6-11-1915 in Stiens Met Ulkje 
Hofma, hij + 9-4-1982 in Medenblik. Sijtake * 22-B-1920 x 5-11-1942 met 
Harten Hoogstra, zij + 4-3-1962 in Stiens. Adriaantje (mijn moeder) * 17" 
1835 x — 6-1956 met Jelle van der Zwaag. Pake + 1-7-1965 in Stics 
beppe 14-4-1973 ook In Stlens.



Antje G x met A Koning zij + 1é-11-1968, geen verdere gegevens. 

Geertje J woont 21-7-1921 in Hiaure, geen verdere gegevens. 

kane J , geen verdere gegevens. 

Wie heeft voor mij meer informatie over deze Familie, vooral na 1900. 

Hevr S van Tilburg, Vleesmaikt 53, 9101 HJ Dokkum, telefoon 05190-95802, 

verneem en __ —__ —_ 

VERSLAG VAN HET BEZOEK AAN DE STUDIEDAG OVER ARCHTEFBEHEER, 

Kel Lhema was: ARCHIEFDENEER: WAARDEVOL VERLEDEN OF OUD PAPIER? 
beze studiedag vond plaats wp 11 oktober jl. in de Buuhof te 
Leeuwarden. De penningmeester Jaap Weeringa cu algemeen=adjuuct 
Douwe Zwart zijn naar deze studiedag geweest. 
We werden ontvangen welt koffie, waarna de dag geopend werd door 
de heer Mouwen, gastheer en rector van de Noordelijke Hogeschool. 
Du heer Jansma van de Fryske Akademy hield wen korte inleiding op 
de probleemstelling: Archiefbeheer anno 1991: ventmeester zijn 
van de waardevolle erfenis van de vorige generaties, wf opgeza- 
deld worden met kilo's oud papier, WwWaarvour slechts een enkele 
zuuderling belangstelling beeft? 
Eun aantal sprekers zette het een en ander uiteen over archief- 
beheer, Er werd duidelijk gesteld dat als we wiel gued op onze 
arhiefstukken em oude geschriften passen een groot cultuurgoed 
verbeuren gaat en dal du hedendaagse eu toekamstige wens niet meer 
in staat Kan zijn be weten Le Kowen hoe meu în wen bupaalde 
periode Leetde. Daarbij werd wel opgewerkt dat niel alles bewaard 
Lau worden en daarom wael er kundig geseleuteerd worden. 
Ka de Lune zijn we maas het Rijksarchtef gegaan voor even rondlei= 
ding. Daar konden we allerlei oude stukkeu, prenten, brieven, 
vide Foto's en dergelijke bezichtigen. Tu een daar staande cCom- 
puter was een AndeXeupragtvamma op mappen waarin oude kaarten en 
fula's zaten. Als men bv. states uit Ee wilde hebben, typt men 
dat in en al de states uit Ee verschijnen op het beeldscherm. Dit 
ban wen ook bv. met woleus doen, enz. Interessant voor diegene 
die wet huis-, boerderij- en kadasteronderzoek bezig zijn. Ik heb 
gevraagd ef de Vereniging vok ven exemplaar kan ontvangen als het 
prugeamma klaar is vaor werkuop. 
eb hebben we gezien hut wen wmierafiches en klappers maakte en 
verd gedemostreerd hoe men vude boeken restaureerde. 
sl was ven zeer leerzame eu interssante studiedag, 

Jaap Heeringa. 
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Äwroe rene 

Onderstaand ecn aantal (duels oude) beroepsu met lutijnse/ 

hollandse benaming, Voor gomuigv beroepen zijn uweuuure latijnse 

benamingen. 

agricola _ landbouwer 

ancilla = dienstmeisje 

armiger — schildknaap 

barbetonsor = barbier 

Curpentarius = timmerman 

caupo — Waurd, herbergier 

cerdo = schoenlapper 

chartarius — papiermaker 

ehyrotcearius = handschoermuker 

claustrarius = slotenmaker 

coctor cereviciae = brouwer 

colonos = boer 

concionator : = predikant, dowinve 

cordifex = touwslager, draaier 

corrigator = gordelmaker 

eubieularius = kamerdienaap- 

cultellifex = messenmaker 

custos = waker, toesichthouder; 

doliator n 

enptor bladarum _ 

forbitor _ 

frunitor _ 

grinellator, gruêel- =— 

lator 

hospes _ 

informator _ 

institar - 

judox = 

lario, lanius _ 

lapieida mn 

linitux, liniarius — 

lorarius = 

macello _ 

its a LOI - 

 ferri = 

mûretrix _ 

molondinarus, molitor- 

meestal, kouter 

kuiper 

koronkoper 

ZWaardvager 

looier 

groter, gruiter 

herbergier, Werd 

huisleruur 

kramer, koopman 

rechter 

wleashouwer 

steenhouwer 

innenwever 

zadelmaker 

slager 

koopman 

ijzerhandeluar 

Vrouw van Lichte 

zeden 

molenaar 

negocdator 

obstetrix 

pannicida 

panuitonsor 

pellifex, pelliu, 

pellipetardus 

pictor 

piscator 

poliator 

quadriuriug 

sarrutor kigrorudu 

gar tor 

sorinipar 

gecretarius 

sellator 

sepultor mor tuorwu 

aporlifer 

aprdiutifecx 

staguitusor 

stitor 

sutor 

tabornator 

textor 

" laneoruua 

" lineoruu 

m tupd bru 

tornator 

vuapillo 

vinitor 

vistelator 

dokhaudug 
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hundelaar, koopman 

vcoodyrouw 

saijder, kleermaker 

droogscheerder(van Lui 

bantwerker 

zehilder 

visser 

genecegbeer, stadsdukte 

Voernan 

buutzager 

kleermaker 

schrijnwerker 

sludasohri jver 

zudelmaker 

duudgraver 

wurdonmaker 

vjeldenmaker 

Liunegdeter 

kauwE 

schoenmakar 

uanrd, kastelein 

Mevr 

wulwever 

liuwêrwever 

Jinnenwever 

pvoltenbakker 

doodgraver, lijkbiaucr 

wijnkoper, wijnhande lu. 

fluitapeler, speel: 

gevdele= of zadelmal.r: 

Yo Vode Werff,



T. 

Ee in vogelvlucht 

Ee, twee letters en we hebben het gespeld, maar wel een naam 
die onze nieuwsgierigheid wekt. 
De naam Ie of Ee wijst op water, het ligt dan ook aan de Eester 
Ryd, de oude dorpsvaart. Onze dorpsgenoot en schrijver Foeke 
Sjaerds, wijdde in zlin "Agemens beschrijving van Oud en Nieuw 
Friesland" uit 1765 al iets aan de naamsoorsprong, Ee of ha 
als algemene benaming voor water en volgens hem uit de oud Duitse 
taal afkomstig. 
Volgens huidige naamkundigen moet de: naam Ee afgeleid zijn van 
het Latijnse aqua wat weer op water duidt, 
De Kollumer notar‘s mer Arnoädus Johannes Andreae noemt 
in zijn'werken dat Ee al reeds voor het jaar 900 bestond. 
De in 1980 gevonden resten van grijs gekneed aardewerk schijnen 
zijn opvatting te bevestigen. 

In 1374 komen ‘we de naam Hee tegen wat op water kar duiden, maar 
ook even goed op hoogte (heeg is hoog) 
En hier zijn we dan ook bij het geografische aspect terecht 
gekomen, namelijk de structuur van het dorp. 
Het is een typisch terpdorp en het heeft de tand des tijds 
goed doorstaan, want het is oorspronkelijk gebleven en daarom 
en terecht beschermd doresgezicht. Î 
Alleen de tegenwoordige Uniastrjitte, vroeger Strjitwel, 
valt buiten dit kader. 4 
Wel staat uitgerekend aan deze Weg het door de familie Grijpstra 
bewoonde Unie sathe, een In 1815 gebouwde boerderij. 
Duidelijk herkennen we hier de Epen heersende empire, estuige 
de fraaie pilasters in de achtermuur. 
Ee is zoals net genoemd een typiach terpdorp. 
Verscheidene wegen komen uit bij de kerk, waaronder de drie 
“loanen’': Lytse Loane, Greate Loane en Hege Loane. 
De kerk staat precies in het midden en vormt als het ware 
het centrum van het derp, Een monument, gebouwd in circa 
1850 als romano-gothisch bouwwerk met aan de buitenmuren 
fraaie kraágstenen in de vorm van gezichten en dieren, 
Alleen de toren is veel nieuwer. Deze werd gebouwd door timmerman- 
aannemer Minne Zijlstra uit Ee in 1869, naar het voorbeeld val 
Suameer. 
Tat 1940 kent Ee een overwegend boerenbevolking, afgewisseld 
door landarbeiders, askruiers, “bolkoerrinstera”, smeden, 
tlumerlieden en een bescheiden middenstand, die grotendeels 
wordt gevormd door weduwen. 

In de oude tijd staan de hoofdelingen in hoog aanzien, Deze stand. 
van erflieden of heerboeren maken in het derp de dienst ult. 
Uit deze groepering worden dok de getetmannen gekozen, 
Het woord grietman is afgeleid van gretena = rechten, 
Onder hen staan de bijna even machtige eigenerfden, cok zij 
bezitten ais vrije boer het stemrecht, 
In de jaren vóór 1600 voeren de Mockema's de boventoon. 
Zij voeren felle strijd tegen de Saksers, die in 1499 het Friese 
land waren binnengevallen. 
Papcke Mockema trekt zich niets aan van graaf Hugo von Eisenach, 
Deze graaf is door Albrecht van Saksen tet stadhouder aangesteld. 
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2. 

Zo houdt Popcke een twaalftal voor de Baksers zeer gevaarlijke 
lieden binnen zijn maren. 
Maar graaf Hugo vergeet de stins op Groot Medhuizen niet | 
Woedend en getergd zint hij op wraak. 

Op 21 april 1500 zien de mannen van Mockema een groot leger 
aan komen, onder leiding van Schelte Tjaerda, Taeko Heemstra 
en Tjalling Lieuwss Jellinga. 
De aanval begint maar de muren van de stins zijn te sterk en 
bovendien verweren de gatnen zich dapper. 
"Mer want dat huys sterck ende dick waa van mueren, soe en mochten 
gheen heele oft halve slanen daer achaede aan doen". 
Ddan komt er 180 man veraterkine die een aantal kanonnen meesle- 
pen. Na zware beschietdrgen vallen gaten in de muren waardoor 
mutsen in elkaar skaorten. De toestand wordt hachelijk. 
Titeindelijk geven de mannen van Mockema zich over. 
Alien werden weggevoerd en opgesloten in de kelderg van de 
Sjaardema stins te Franeker. Vier worden geradbraakt en twee 
warnen worden gepaald, 
Het zijn Jelle Bern eri Foppe Obbema, een dapper man en afkomstig 
van Oudterp onder Ee, 
In 1568 vallen de Spanjaarden ons land binnen en in 1580 vindt 
de overgang plaats van Roomse naar protestantse godsdienst. 
Lieuwe van Wytema, wonende op Obbema sate weigert zijn 
Foomse godsdienst np te geven en houdt voortaan 'a avonds In het 
diepste geheim samenkomsten. 
Op zekere avond worden ze ontdekt en moeten vluchten. 
Liëtwe en zijn vreuw Teth van Eminga, die An hear wapen de halve 
adelaar voert, wijken uit naar bet Belgische Leuven. 
Hler overlijdt Wytsma in 1619 en daarna keert zijn weduwe met 
kinderen weer de aties terug, na Jarehlange afwezigheid. 
Hun zoon Gerryt of Gerolt overlijdt in 1652 en ook hij is de 
Roomse godedlenst trouw gebleven. 
Toch hangt zijn ruitvormig rouwberd in de oude dorpskerk. 
In 1795 vallen de Fransen ons land binnen die voor vernieuwingen 
in het bestuur zoegen 
Za wordt de oude ertatends Oostdongeradeel in mairieën 
gedeeld. 

Haast Metslawier en Anjum krijgt ook Ee zijn maire. 
Een maire kunnen we zien als een soort burgemeester die de 
Functie van de grietran heeft overgenomen. 
Het als de Spanjaarden verdwijnen ook de Fransen weer. In de 
daarop volgende tijd begint de gemeenschapsein hoogtij te vieren. 
Keisjesvereonigitgen, jongelingsvereenigingen, zoals "Samuëjn 
en FDorcas!, het Fanfzrecorps "Melodia Oranje" en zeifs aen 
geitenfokvereeniging "de Metkhron'. 
Ook de dorpsfeesten nu en zeker vroeger zetuigen van een 
heuhbte saamhorigheid, die tet atad nooit gekend heeft, 
Een van de Feesten die wellicht bij de ouderen het meest in her= 
innering ie, is her derpsteest van 1922 of 1923. 
Acht uur *s morgens wordt ruzie gemaakt tussen het hoofd van 
hervormde school en het hoofd der gereformeerde. 
Deze heren mogen elkaar in net-geheel niet. 
at zal nu wel weer Hlliken. 

Wat is namelijk het geval, blj het café van Wieger Hoekstra wil 
de één de optocht ven versierde wagens een bepaalde route laten 
volgen, de ander wil net de tegenovergestelde, 
Hat Hoofd van de hervormde school met het schoolbestuur 

zrijpen het hit van hat voorste paard,



  

Nu komt het hoofd van de geretormeerde school in actie en trekt 
uit alle macht aan de staart van het arme dier | 

Het bestuur van de gereformeerde school snelt ijlings te hulp 
en gezamenlijk wordt er getrokken. 

Wie zullen het winnen 7 Er ontstaat natuurlijk een grote 

consternatie. 

Nogmaals, wie wordt de winnaar, wel de man die aan het bit trekt 
heeft meer te vertellen, dan degene die aan de staart trekt ! 

D.A. Zwart 

Een optocht van versierde wagens 

in Ee. 
Foto: vermoedelijk 1913. 

pere et 
Ki 8 y 

  

Een fote van de Greate Loane, 

Op de voorgrond, rechts, zien we 

de winkel van de heer Keuning. 

In de tijd van de foto drijft hij 

hier een zaakje in galanteriën. 
Daarnaast, op de achtergrond de 

bakkerij van Tilstra. vanaf 1920 W. Bekker. 
Op de achtergrond zien we toren 
van het Nederlands hervormde Kerkgebouw. 

Foto: vóór 1940, 

    



  

Op de open dagen van onze Vereniging en het Gen. Wurekterban werd kon- 

tact gelegd met rle "Zijlstra stichting”. Dit is een groep mensen die 
zich bezig houdt met het verzamelen van alle Zijlstra Lamilies in Ne- 
derland en daar twriten. Van hen het verzoek deze brief af te drukken àm 
op deze manier te mensen van hun doen en laten op de hoogte te brengen, 
maar ook om ons verder te helpen met gegevens uik bun bestanden. Dit 
betreft dan in de hoofdzaak Zijlstra maar daar zijn evenzo vele nan= 
getrouwden waar men eveneens de gegevens van bewaart. Misschien dak er 

leden zijn die er mee verder gehelpen kunnen worden. Men kan recht- 
streeks of via het secretariaat kontact zoeken. 

  

Stichting geslachten Zijlstra 
  

Penningmeester: 
R.B.Zijlstra 
Burmanialaan 78 

9203 PK Drachten 
Bankrelatles: 
Postbank 25 4A Ol5 ten.v. 

St „Geslachten Zijlstra 
Drachten, 
Frieslandbank Drachten 
rek.nr.2d 60 36 625 

  Secretariaat: 

K‚R.Zijlstra 
Zeilmakerstr.14 

8351 GS Dronten 
Tel. 03210-12549 

  

INFORMATIE BULLETIN 

De Stichting Geslachten Zijlstra heeft o.m. ten doel het semenstellen 
van stambomen en familiegeschiedenissen van de vele Zijlstra-fanilies 
en hun aanverwanten. Dit geldt ook voor famities waarvan de 
familienaam anders geschreven wordt; zoals vermeld in het 
Stichtingsembleem hierboven. 

De Stichting is opgericht in 1979 en geniet de financiele steun van 
contribuanten, Het bestuur heeft, met de medewerking van zeer veel 
Zijlstra's, sindsdien een groot aantal verantwoordingen 
uitgegeven, waarin behalve bestuursmededelingen talrijke 
fragment-genealogieen, familie-foto's, gegevens-bestanden e.d. zijn 
opgenomen. Begin 1991 verscheen het ZÌste boek. De voorgaande delen 
blijven, voor zover hog voorradig, beschikbaar. Ingaande 1992 
verschijnt Ix per jaar een verantwoording in het voorjaar, 
gevolgd daor een nieuwsbrief in het najaar. 

Bij het tienjarig bestaan van de Stichting in 1989 heeft het bestuur 

op basis van de eerder gepubliceerde en daarna nog gevonden 
gegevens, per familie een genealogie samengesteld. Deze 
familiebeschrijvingen zijn uitgegeven in fraaie z.g. 
Zijlstra-ringbanden. In totaal zijn tot dusver van JO verschillende 

families ongeveer 400 banden verschenen. Het grote voordeel van de 
losbladige uitgaven en de daarbij passende ringbanden is, dat 
aanvullingen en wijzigingen erg gemakkelijk zijn aan te brengen. 
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Het verzamelen van genealogische gegevens van de vele families, uit 

rijks- en gemeentearchieven en uit vele andere bronnen, gaat 

onverminderd door, Verwacht wordt, dat uáteindelik meer dan 100 

verschillende Zijlstra-genealogieen zo compleet mogelijk uitgegeven 

zuilen kunnen werden, waarin vrijwel alle vroegere en húidige 

naamdragers zullen voorkomen. Nogmaals: dit geldt ook voor families, 
waarvan de familienaam anders geschreven wordt. 

In 1990 is de Stichting begennen met het inbrengen van alle gegevens 
in de computer, waardoor de gegevens in het archief veel beter 

toegankelijk zullen zijn. 

Er wordt naar gestreefd de familiegegevens op een genealogisch 
verantwoorde wijze te verwerken en te komen tot aantrekkelijke en 

waardevolle Familieboeken met, behalve reeksen namen en data, ook 
dokumenten, foto's en levensbijkonderheden. 

De contribuanten (leden) betalen minimaal f30,— per jaar. Hiervoor 
ontvangen zij uiteraard de in dat jaar uitkomende publicaties gratis 
en de eerder verschenen delen, voor zover nog niet in hun bezit, 
voor een gereduceerde prijs, 

Het familieboek in de fraaie ringband met als inhoud de dan bekende 
gegevens van de betreffende familie is en blijft verkrijgbaar tegen 

een laag gehouden ledenprijs. Later uit te geven aanvullingen worden 

gratis verstrekt. 

Ook voor niet-leden zijn de publicaties verkrijgbaar tegen redelijke 

prijzen. 

leder jaar ontvangen de leden en ook talrijke niet-leden een 

uitnodiging voor een gezellige en drak bezochte neam-reunle in het 

voor jaar. 

Ale Zijlstra's (of anders geschreven), die-kennis willen maken met 

bun wellicht deels onbekende familie en voorouders kunnen contact 

opnemen met het bovengemelde secretariaat. 

  

  

CENTRAAL BUREAU VOOR 
GENEALOGIE 

De Stichting Centraal Bureau voor Genealogie heeft tot doel de … 
geneategiebeoefening te bevorderen, 
Sinds 1945 werden in het bureau vele genealogische verzamelingen 
bijeengebracht, zowel door particuliere instellingen als door het rijk. In 1985 - 
kwamen daar de belangrijke verzamelingen van het Koninklijk Nederlandsch 
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde bij. 
Verder geeft het bureau eer aantal publikaties uit, met name handboeken die 
de onderzoeker naar familiegeschiedenis wegwijs maken in brommen en 
methoden van het genealogisch onderzoek. Ook geeft het bureau advies als 
men bij zijn onderzoek op moeilijkheden stuit.     
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TOPONIEMEN en BOERDERIJEN uit de PROCLAMATIEBOEKEN. (5) 

Zie voor “voorwoord"en bedoeling de Sneupers 12 en 13. 
Het genoemde cijfer is de bladzijde uit het Proctamatiehoek, 1dûv hete- 
kent de ongenummerde achterkant van bladzijde 140, Omdat de Proclama- 
tiebaeken behoren tot de weinige bronnen van voor 1700 is er veel mee- 
genomen, zelfs proclamaties waarin geen toponiemen of namen van boer- 
derijen voorkomen, worden hier weergegeven omdat er mogelijk lezers 
zijn die er lets aan hebben. Nogmaals, wie ergens speciaal om zoekt, 
geve dat even door aan schrijver dezes. Misschien kom ik het gezochte 
wel in de nog door te worstelen boeken tegen, 
Hieronder volgt de reat van M 6 en het begin van M 5. (Na de automati- 
sering van het Rijksarchief zijn, ze op te vra gen als: Archief i}-2 en 
dan de nummers 100 en 401} È 

M 6 (1683 — 1696) 

140v Smitterie toi be 

Huijs tot Ee hebbende * het arme huijs” tot naaaten 
La4 De wintmeulen tot Ee 

In 1691 is Heasel Jans Mr, schoenmaker te Nijkerk 
145 Cornelis Bosman koopt Obma State te Ee, 100 pm en “awaenejacht” 

gek. van Tierck Hendricks Banga tot Garijp voor 2000 cg 
146 6% pm, “de lange loon” genaempt te Engwierum 
146v De meulen en backerie te Anjum 
155v ik pe te Licessens im: de Meenschar, de Miettrenne(?) genaamd 

T pm te Nijkerk, de tange Pasens 
160 Emitterie te Ee 
163 C rnelig Bosman koopt K sate te Abwier, Rixma, 38% pm, 28 cq aan 

hu. * + intreg van 1000 cq‘ verschoten geld, gekocht van Catharina 
Ägiu van Spitholt voor 1050 cq 

166 t Vers atshuijs + 2 pm daaraen gelegen aan de groote tille by 
Doceum 

167 Smitterie te Niawier 
175 Wed Hobbo Esias van Aylva koopt gate te Ee, aen t kerkhoff, bew. 

Foke Heins, 45. pa, 8 flor. gek. van Susanna Barbara van Camminga 
ä 47 ag 

ifér Gerrit Botma koopt sate te Ee, 86 pm, bew. Bouwe Wytges, kuur 200 
cg, 32k flor. gek. van erfgenamen van Arrien Sipkes Kussens (7) 
en Trijntie Abbes Ordingsma 

178 Anna Dodonea Schwartzenberg (wed, H.E. van Aylva) wandeiccop van 
Bonia te Ee (Bouwe Wytses, 58 pm, 16 flor) nog een zate, 36 pm, 
12 flor. bew. Foke Etes, nog een zate in Dyvxhorne, Johannes Jû- 
hannes bew. 18 pm, 4 flor, 5 pm te Nijkerk (uit sate waarvan al 
35 pm van Bosman is) halve sate te Metslawier, 34 pm, 9 tlor. 
zate te Lioessens, 22 pm, 6-14 flor, zate te Bornwird, 55 pm 
gewandeld met Jr. Adolphus Sixtus Clant te Witmarsum, tegen een 
huis te Witmarsum op de Campen + 3907 gg (redenptie coop = 2) 

187 Gortmeulen te: Anjum voor 164 gg 

tapperie de Wite Swaen ten Oosten 
188 Gortmeulen te Anjum: voor 1600 eg (dus twee 7) gekocht van Sake 

Tyssen 
189 6 pm "de Scherne" tot Ee 

190 Op't cost van Doccum aan de groene wegh 
194 Cornelia Bosman koopt 1/3 sate van 83 pm, 23 flor te Ee, de fa- 

milie Rypema 2/3 in eigendom, by stryckgelt á 54 gg, niaerversoek 
van Buwe Rypema 

i3év Gerrit Botma koopt 174 pm land te Abwier, 6 flar. van Aurelia v. 
Aylva á 599 gg, Cornelis Bosman het niaer 

197 Idem 4 pm gelegen op Bentie Hoogh, gebr. Sape Takes 1 flor. en 
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de zelfde verkoper 

ì pm te Aalsum “op de Marren” 
Brouwerie, Mouterie, Wagenhuis te Anjum 
Wigger Louwes te Paesens koopt 2% pm land 
8 pm land te Anjum, hebbende “de toorns wegh” ten oosten 
Saepe Teeckes Jepma Koopt 8 pm 
Waegenmaeckerswinckel tot Ee door Gerben Jansen met de dood ont- 
ruijmt, 130 gg 
Cornelis Bosman Koopt sate te Metslawier, 75 pm 

Idem à 6b gg van Heere Valerius Glinstra, Ged. Staet en Grietman 
van Gaesterland 
Gaffe Johannes koopt 3/4 van 80 pm land “Hiemstra” Nijkerk 
Seeckere Schuijtmaeckers Kellinge, huijten de Aelsumer Poort, 
hebbende de stadsgrachten ten z., de stadscamp ten o. en de 
Heere wegh ten w. 

‘Gerrvt Tiaerds koopt sate te Oostrum, zelf huurder, 57 pm, 45 
tloreen, 125 cq huur, de Oostrumermeer ten oosten, gek. van 
Ernat van Aylva voor 3025 gg, Cornelie Bosman verzoekt het niaer 
Huisijnge met de gertmeulen en gortmaeckersgereedschappen te An- 
jüim (bl. 232 idem te Licesdens) 
Lolecke Suijderbaan koopt Caickwerck buiten de Hanspoort 
Corn. Bosman koopt 1/5 sate te Gudterp te Ee, gebr. Lourens 

Sydses, nu in stukken verhuurd, 60 pm, Helena van Burmania heeft 
4/5, gekocht van Elisabeth van Heemstra à 63 gg 
Idem koopt Jillerda te Lioessens, 70 pm voor 1346 ag 
Gerryt Botma koopt sate van 114 pr, huurder Jelle Minnea, 42 El, 
van Jetske Wisschia van Broersma en Bouritius van Scheltinga, 
voor 9250 gg 
Wigerus Botma koopt Siheda op Abwier, Anjum, 2/3 al eigendom, 32 

pu, huurder Beernt Eedes, 14 flor. 26 stre, van Antie Roorda, 
wed. Botma à 32 gg 
Cornelis Bosman koopt 4 sate te Metslawier, 34 pm, andere k van 
Hobbo Esaias van Aylva erfg., 20 huurjaren, 9 flor. van Jhr. 
Adolphus Sixtus Claerdt (Clandt ?) wandelcoop 
Corn. Bosman koopt % Ryxma te Anjum, andere helft al eigendom, 
40 pm, van Vrouwe Spitholt, erfg. Spitholt voor 800gg, verschot 
van 1600 gg op de sate 
Iden halve sate te Anjum, 62 pm, Dr, Langhwart de andere helft, 
Gaadse Fokkes meijer, gek, van Johannes Reneman voor 600 qg 
Iden K gg eeuwige rente uit Doenja te Anjum, door Teke Gerryt in 
gebruikt 

Idem 40 pm uit Jánga door Foocke Kedes te Ee bewoont, 10 pm van 
Vrouwe Humalda, 20 flor, renten aan pastoors te Ee en Jouswier, 
gek, van Anna Lucia wan Boelens, huiavr. van Carolus van Lanoy 

ga 
Idem 1/3 van 42 pm (heeft zelf al 1/3} te Niawier, Binnert 
Sijmens huurder, van Gerloff Baarda CU à 100 daalders van 30 str 
Jelle Foockes koopt backhuijse, meulen te Ee en de gereedschappen 
Wagenmakerij te Morra 
Lolecke Suijderbaan koopt MK Oaseweide te Oostrum, ander 4 van de, 
Reddinge te Genkerck, gekocht van Antje Arjens Helder à 93 go, 
groot 29 pm (vrouw van ds Joannes van der Meij} 
Doetie Cornelis wed. Douwe Jacoba koopt sate van 18 pm, zelf be- 
vonneEer, 64 Floreen, 36 gg huur, wart Juffr, Johanna Wiggewaert, 

ib gg 
Jan Doeckles een sate te Paesens, 54 pm, 22 flor. gek van Juffr. 
Johanna Wegevert{?) à 70 gy 7 stra 

Julius Schelto van Aljtsma wandelcoop helft Groot Mockema te 
Aalsum, moet 6000 cq toebetalen 

Corn, Bosman sate te Ee, 24 pm, Jan Dirx weijer, 10 Élor. van 
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Hiske van Camstra, wed. Jarich van Burmania à 64 qg 
Idem halve sate te Anjum, gek, van Cath. Maria van Viersaen 
voor 2000 gg 

Lieuwe Folckerta brouwer tot Anjum koopt 40 pm bouw onder Anjum 
En Meiles bruiker, à flor. 1 oord van Gerardus Rienxí?) voor 

ga 
Gerrit Tieerts te Oostrum koopt sate te Oostrum 70 pm, Sybren 

Kaenties bruiker, 21 flor. gek. van Gilles Vermeers voor 3445 gg 
Molen te He, beswaert met ik aq grontpagt en vri malen van 
Humalda State tot Ee, van delle Jebus CU voor 1820 gg 
Mouterie en Brouwerie te Anjum gekocht door Jan Reijtses 

Dr. Eymen Langhwart koopt 1/8 sate te Anjum, 62 pm, van Elisa- 
beth Langhwart voor 250 cg 

deel M 5 ; 1669 — 1683 

Openbare verkoop sate te Anjum op Taert kinderen Rosema en 

Aijtama in 8 perselen 
Gerben Andrija sate te Ee, zelf bewoner, gek.van Auke Jacobs 
en Lieuwe Thomas voor 800 gg 
Backerie te Lioessens 
Georg Wilco Schwartzenbergh koopt sate te Anjum, gek. van 
Leovinnus Roelants in qlt voor 404 gg, vrij van Éloreen 
Idem, geknacht van Maria van Unia à 155-T gg 
Cornelis Bosman koopt sate te Tibma onder Ee vaor 229 qq van 

Tieerd Tieerds en Trijntie Koerts 
Doytse Jansen koopt sate te Ee, 83 pm, “grachtpoort” en “in 
de tiurgen" “by Leo van Ripema en Anna Elena met ter doodt 
ontruimpt”,18 flor., gek. van Rignerus van Ripéma enz. á 145 

Ge Ot 
3 pm "t Geelset" te Niawier, met wintercoorn ingesayt 
8 pm graslandt- "de lange feane'" te Anjum, gelegen aan de ge- 

buirte 
De erven van Scipio Meckema kopen sate te Metslawier, gebr. 
Harmen Jansen voor 9) gu, 52 pw, 16-9-6 floreen, gekocht van 
Jarich van Grovestins C& , erven van Sicco van Grovesting à 
87 gg 
Backerie te Lioessens 
Philippus van Humalda en Vran Helena van Burmania kopen gen 
sate te Ee, bew, Lourens Sydses, 60 nm, gekocht van Sibrant 
van Walta op Holdinga te Finckum á 60 gg 
Gaorg Wilco Schwartzenbergh wantelcoop Foolsma te Nijkerk, 
groot 48 pm, 27 pa Niawier, li pm Niawier, hornleger en een 

hornleger te Paesens voor 11140 gg 
Cornelis Bosman wandelkoop van sate te Metslawier, Age 
Fieters gebr., 24 pm, 48 oq huur, van Frouck van Scheltema, 

vrouw van Lambertus van Coehoorn wonende op Hiemstra te Mor= 
rà tegen 6 pm tn 900 toe 

Huis "tuijckpadt ten zZz," tot Ee 
Cornelia Bogmar koopt 3/4 van eèn sate te Morra, bew. Jacob 
Boederus, 9 jaren, iÌ5 cq huur, 68 pm, gekocht van de erven 
Leo Aitzema â 60-71 qd 
Brouwerie te Ee 
Saitterie te Metslawier 
Brouwerie te Ee 

Tapperie tot Niawder 
Georg Wilco van Schwartzenbergh Wandelkoop de helft van Nit- 
tema te Morra, bew. Jan Pytters, 66 pm á 2og huur, 22% flor, 
+ alle voordeten in kerk enz., gekocht van Frouck van Schel- 
tema, huisvr. van Lambertus van Coehorn, tegen 6 pm + 1546gg 
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33 Idem Kk sate by Zendrik Jaens bewoond á 2 gg, groot 108 pm, 

36 floreen, idem 4 sate te Lioessens, 50 pm, bewoner Thomas 

Tierx, huur 100 qg, 21 Elereen, idem # sate te Lioessens bew 

Thomas Tierx, 6-24-8 flor, huur á 22 aq 

gekocht van Prouck van Scheltema, tegen 8 pm te Anjum, de 

"grote Jans acht" en 4370 ag 

35 Fapperie te Anjum 
345v Huisinge "het blauhuis” te Anjum, uit de plaats Eysinga ge- 

…__ naent 

38v Sije Cornelis koopt & sate , 43 pm, zelf andere helft, Anjum 

gek. van Doelde Cornelia Á 159 qe 

39 Jan Lolckes Suiderbaan koopt 49 pm los lant te Aalsum, 

Grietje Pytters bew, Heersvegh ten o, de Boonacker ten z, de 

stadsweeshbuislanden ten w‚, Burmania ten n, 4 flor, huur 120 

gg, gek. van Lucia Hester van Äilva, á 132 gg . 

40 Gerrard Adius Raadsheer koopt sate te Morra van 35 pm, by d 

olde Jacobs gebruickt, 13 flor. gek, van Hiskia van Aijva ä 

KA-T gy 

41 Iden 5 sate te Engwierum, 40 pm, bew. Wybe Pyters, 2 flor. 

50 ga huur, zelfde verkoper Á 28 gg 
niaerversoek van Tiaerd van Aylva 

43 6 pm “int austerdeel" te Ee 
5 pam op de Marren te Jougwief 

aA 2 pm te Aelsun “t old hotf“ 
48 Georg Kiico van Schwartzenbergh koopt 4 sate te Wetsens, 50 

pa, Jan Hessels bew, 14 jaren á 2 gg/pe, gekocht van Jan 

Hessela 
48v Idem andere helft van Elske en Liupke Hessels 

49v Dr. Joannes Wubbema, Phitosophi Frofessor koopt hornleger 

Sibertama in de gebuirte van Marra, 1 pm, gek. van Thymen 

Tiallinghs en Antie Botma voor 1000 eq + 2 gouden ducatons 

52v 3 pa de Buijrfenne te Niawier, de menmonijte armen ten 2 

5jv Een stuck houlant "de lape" genaamt, 4 pm groot, te Ee 

55 5 pm greide eerder onder Foockma behoort hebbende, onder An- 

jum in 1673 
58 Cornelia Hosman Koopt gate, 65% pm groot, Sybren vats Dew, 

huur Á 2 ga 16 jaren, 33 flor. gekocht van Freoueck van Schel- 
tema á é#-7 aa 

60 6 pm greide behoort hehbende onder de Ozseweljde te Oostrum 
by de Heere Petter metter doedt ontruijnt, hieruit wort clei 
gegraven 

61 3 pm eerder ait Foockma onder Anjum 
62 Emitterie tot Horra 
€5 2 pm boulant."t oehier" (7), by Hiemetra huijsinge te Metala- 

wier 
Bet (tijdrovende) zoeken in de Proctamaijeboeken van Oogtdongera- 
deel zorgt elke keer weer voor verrassingen en aanvullingen op de 
gegevens die eerder over dikt onderwerp werden gepubliceerd, Zo was 
da boerderij Obma State het onderwerp dat Douwe Zwart in de laat- 
ste Sneuper behandelde. Hij vermeldde eigenaars in 1640 en 1698,de 
daartussen liggende eigenaars waren hem niet bekend. 
Het Praclamatiehoek # 6 (145) beschrijft de koop van Ghma State 
door Cornelis Bosman: verkoper Tierck Hendricks Banga. Door zo'n 
akte worden er weer twee eigenaars bekend. M 5 laat de koop zien 
van Obma door Tierek Hendricks Banga die het koopt van Maria Clara 

van Wijtama, waardoor de lijn vanaf 1640 hekend is. De beschrij- 
ving is ook erg mooi: 

YObma State groot 59 pm soo bouw als greiätlandt met de Adelijcke 
Stins, huijsinge, achuijre, poorten, grachten, Zingel, bomen en 
plantagie, sampt watermolen en Swane Jaght* 

z2 
R. Telama



Versretetinn Artikelen in de Bpeuper vanaf 1987, 
Naast. de vaste rubrieken van redautie ‚ kestuur èn ölgemene zaken, 
waarender kleins wetenswaardigheden vi bekendmakingen volgt hier een lijst 
van vends versche ouder werpen. 

Bet nummer achter het artikel geeft Sneuperr/paginanutmer, 

ualt je jetanmen stolz 1609 
adsairnalileilsthuis Foto's 

adressen en Helefpornaummers 

afkortingen en uitdrukkingen 
atsuhetd dir, keur 

amerika JI, dl, GITI 
andum in frensetijd dh, dE 
anjumerplentsen yn de 17e en 18e ieu 
armhuis wieenm 
hakkerij de jager vauwstraai 
bevrijding van antum in 1813 
bezuinigingen 192% 
bark, uitgaven? info 
bete gerbens schourstra 
brantgum in Westdongeradeel dl, dT 
hriel uit amerika 
brommer Fiskerstumke 
cats de Verhandel te Dokkum 
cholera in 1032 
tte Visbuurt 
de Frieznr 
dijkdoorbraak 1686 
deederus j Kamminga 
doelstelling vereniging 
dominee sneed de kaatsballen stub 
donlaslate vader angwierum 
deauma's uit bergum 

gan gezinsblad 
elfstedentocht 1409 
emigratie near amerika 
taf leeuwarden 
financien 
Eiskershruske 
friese admiratilai 
fryslan en de nije syl 1701 
geert rijks van meekeren vd werff 
gensalogie kerkstra engwierum 
genealngie van der veen te clokkurm 
genealogie in 
genealogie schrader en elgarsme 
genealogie burry/ bury te dokkum. 
genealogie zuidema 
Keneslogie de vries 
gens nûstra ” 
geschiedenis van een oude baas 1250 
hg.veldman te engwierum 1865 
harke Sipkes houtman. 

haza= alan - 
herstel zerpalen le anitura 1717. 
het "aylva hus” Ee ternaard - 
jaarverslag 1987-1988-1989-1990 

jJaenb Jans meines 

jer barteles van der heb, 
Zelhem state te tarnaard 

NK 

_—__ men er dr rd me en 

tä/t 
12/29, 14/4, 15/5, 16/10 
12/14 
6/12 
af4 
6/7, 7/3, Bf2 
10/3, 11/11 
15/14 
16/5 
4/12 
8/14 
a/a 
2/4 
3/4 
12/11, 13/14 
11/5 
1378 
17/13 

5/10 
11/10 
10/2 
6/16 
16/2 

VAAR 
12/31 
13/16 
5/15 
{16 
4jf 
a/6 
13728 
274 
11/10 
7/5 
717 
15/24 
11/12 
16/at 
5/9, 11/7 
16/18 
16/41 
12/34 
8/3 
5/8 
12/22 
12/7 
'Ofla; 6/13, 7/7, 8/5, 9/12, 10/7, 
11/2, 12/16, 13/4, 15/4 
14/8 
7/16 
14/5 
6/2, 12/4, 15/3 

A41 
2/5 
ia fB



kadastraal atlas 1832 
karel jousma, slager te dokkum 
kennismaking dir, medema 
kuuiplaats te ee 
kaooiplaats op schiermannikong 
Kriminele sintinsjes 1760-1761 
Kwartierstaat am wijbenga 

tedenlijst mel onderwerpen maart 1990 
ledenti jet 
leuszaalregelament 
milinienboekje 1091 
muekema stins o/re 

maten “de hoop” te dokkum 
nederland ef amerika dI,dILdLEI 

notuten jaarvergadering 1990 en 1991 
uhhemaà zate te Ee . 
vostelangeradelers uit testamenten 
apen brief aan Ben W dongeradreel 
nut dokkumers 
perikelen rand de Inting voor roilitie 
pieter duekes visser 
pleatsen yn vastdongeradiel _ 
ra mieuws leeuwarden 
rechtszaak uit 1763 
regelm. beurlschippers van anjm 1732 
religieuze afbeeldingen in heraldiek 
ryxma sathe brantgum 
sâpe pranger Tinsumageest 
sivile sintinsjes oostd. CI en AI 
sjeerd wijhes osinga, burgm. te dokkum 
speciecohierern 
statenresoluties 
statuten 
stavorinus te dokkum 
sytze feikes de boer 

taeke jans uit Arjum 
toponiemen der proclamatiebseken 
uilsmaherne afholwerd 
van Kleffens te raard 
verslag RA te Den [laag 
wilmotisikbnuis tee holwerd 
Wygara sate onder "rg wierum 

zeebad ternaard anro 1937 

bijgewerkt Lfm no.17 tse] tember 191). 

3/9, 11/17 
5/ú 

4/5 
3/5 
L6/33 
14/20 
2/5 
12/19 
Zfl, AAB, 7/17 
EPR 
a/iG 
B/12 
15/22 
16/1, 17/2 
12/6, 16/1 

17/25 . 
j6/n, 17/9 

13/6 
6/5, 8/16 
15/7 
fs 
1/0 
344, 16/11 
16/14 
11/22 
Tik 
5/16 
13/10 
13/11, 14/15 
8/13 
3/3 
6/10 
2/4 
1/12 
A/G 

17/15 
12/16, 13/5, 14/13 
4/10 
a/iL 
17/7 
AAL 
1/25 

15/21 

ma emnngt aan en a ren er _, 

Bedlam d Je en Jeder 

  

 



AKTIVTTEITEN: 

Op 27 mei j.l. werd er voor de eerste keer een instructie avond gehou- 
den op het Rijksarchief te Leeuwarden, Daar er toen vanwege de beperkte 
mogelijkheden (max. 15 pers.) een gedeelte van U teleurgesteld moest 
worden is er na overleg met het RA besloten nog eens zo'n avond te 

hauden. 
In principe is afgesproken dit in januari/februari te plannen. 

Vaar hen die er belangstelling voor hebhen is er vanaf vu de mogelijk- 

heid om zich op tegeven. U krijgt dan nog nader bericht over de defint- 
tieve datum. Dit geldt ook vaar heu die vorige keer mee geweest zijn en 

nu weer eens een bezoek willen brengen aan de depots te Leeuwarden. 
Opgeven bij: B. Smits, tel: 05190 9440 11: 

KEKEKTETNTKENSEENEKEKEHEN 

NIEUWE LEDEN: 
We kumnen Éegen het eind van dit jaar weer enkele nieuwe leden aân U 
voorstellen. We willen ze een hartelijk welkom toervepen bij deze ver- 
sterking van onze gelederen. 
Hartelijk welkom: : 
dhr. L. Beuin, Voorstraat 12, 9143 WR NES (DD). 
dhr. T. Zijlstra, Langgrousterwei 31, 9147 RL OOSTERNLJKERK. 
diu. Th. D. Velink, Jelte Binnesweg 29, 9063 JN HOLENEND. 
Jhr. M. Meinsma, Zwaluwstraat 29, 9101 HE DOKKUM. 
ühr. A.G. Witteveen, Robbenoart 5, 9976 VA LAUWERSOOG. 

Aireswijzigingen om te noteren: 
U‚M.de Vries, Nieuwe Hilversuaseweg 43, 14065 TC BUSSUM. 

D. van der Werff, Koningstraat 2, G1G1 AR DOKKUM, 

KEKEN TKENSNEHENENENENEN, 

NIEUWSBRIEF VAN HET RIJKSARCHIEF te LEEUWARDEN. 
Uit de nieuwsbrief van September j.l. zijn enkele zaken ge- 
haald die voor ons Van hetang zouden kunnen zijn. 

In de eerste plaats de naamsverandering van RIJKSARCHIEF in RYKSARGYE, 
want volgens de filosofie te Leeuwarden zijn er meerdere rijksarchieven 
naar is er maar één ryksargyf en verdient dit een plaats in de Ériese 
maatschappij. 

De studiezaal te Leeuwarden zal op 5, 24 en 1 dec vanaf 
15.00 vur gesloten zijn. Hebt U vrije dagen om op bet 

Tijdens de opendagen van het RA te Leeuwarden werd ook het nieuwe be- 
leidsplan 1992/1996 naar varen gebracht. Hier vielen enkele zaken dui= 
delijk op. In de kunende jaren zal ruime aandacht geschonken gaan wor- 
den aan een verbetering van de service, door een verhoogde toeganke- 
lijkheid met behulp van indexen. Daarnaast worden de zelfbediesings 
mogelijkheden verbeterd door een betere kwaliteit wan microfiches en 

‘Aling van de leessaalgegevens. Ook zullen de bezoekers betere 
instructies kunnen verwachten voor de nu neg minder bekende archieven. 
Al met al zaken wan een zeer positieve aard die cok onze Vereniging 
aanspreekt, doch willen wij den kanttekening bij dit geheel plaatsen, 
Een tot nu toe veel gehoorde klacht is namelijk: dat het mel name voor 
uvudere bezoekers moeilijk is de vrees voor de computer te overwinnen. 
Er is een uitermate grate: "druk op de knop” angst voor die mensen die 
niet bekend zijn wet het Fenomeen “computer”. 
Mogen wij dit als Vereniging ap deze manier onder Uw aandacht brengen 
en extra puablieksgerinhte insparming hiervgar vragen. 
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VERENIGING de "ZN FUPLERGS © te DOEKUH 15 HINEHBER 1941 

OHSERWERPER 

ELIAARTEMAGKAATSMROETI. JATE= 1940; EONAATEMEDETR 1018 bii; FOrk INGMA 

P'INWEIIEKAAR LT2C-HEDEN 

ALGEMENE HESTORIE migan smgeving 

Etsch DER LILMA, Baviderij WEERDENBAAS ; BANT IMHETEN 

Farde BEER, de VRIES, TURKETRA;POPTA SLOT;VOGELSANGH SATE; ARHHUIË AALSUM 

Fr POERENA:POPTÁ SLOT; WMA REELIOTHEEK ;ACHEEPVAARTKUZEUM GRUNTSNEFE 

FOADIJKETHA . KAMSTAA, HELE TNA, BOUNSTRA 

EO} BOUMA, LOODSMA, BUNIA.IWART, BENTE;: MTRMERTAGA vumri.reg.vanaf 1420 

FO/HAATER, EREGERENA, JUUETRA, 

EI/CUPERUE, RI 2PATBA 

(aart GHRAVE ATcierwetp 

FGARELS 

great opgave 
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EGELS 

geen upjave 
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BANE Asti Mr: MEREF KERK DOEK, GVERLGIENSTEN WADDEN /LUIDERTEE;ERIEECHE SPOOR, ; 50 

FOSHEERINGA; vert Tamildee (u Frieeland 

HEG.HEEV „KERK UOLWERDSFOSHERREMA: diverse publ.,geach, BARRADEE 
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FOSDE HGM; INVORERS VAN HES:OEREF. KERK HES 

diverse pubhikatisg 

PorJSHA in OD, de GROOT in ROLWERD, PAULINGA CANT, TILMA FERWERD 

vale puutlkattessHERV.GEREENTE DORFUÉ 

Fo KUITERT 

FEST IN Mij FETESLASD 

PO/ALIDNJSTEA 

EOSEEDZER KEINPES van lar KOOI ta OUSTEUM 

geer Opgave 

EOFLEY en PIETER JANS van CUBE LEYE TV4r ;huizen An VEENWAIDSTERWAL, 

Fürvan der LEU/EILLUK: HUIEINGA, BROERS 

FG LUMEMA 

esndenkocien VDIOD en ACHIRRM: KUDG 
gedu oppave 

FofVAU HEE KEER in plbiikarie 

genk agar ‚ : 

diverve publigatieg, takeingen 

FELESHAORSTRA dn pubkikarte 

nch Epgave 

Fis BUWALEN , SLAGHAN, JAALÈNS 

EEIEZSHE AUHIRALITELT 

EC EN Tas AD MEN et AMA, SEEPKA, ZOM RATP A,NICHIURT; Ajverat Famitira 

kerkalsje gt ndltrik HolwEME.publikaltie HL ER Ln, HAMT Ci 

Fiss hl ER ils A 
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