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Hetulen van de jaarvergadering op 19-3-1991 in ‘t Bolwerk te Dokkum. 
  

Aanwezig de bestuursleden dhr. Smits, Heeringa, de Jager en mevr. van 
Tilburg. Met kennisgeving afwezig dhr. D.Zwart.  : 

Nadas de ca 40 leden voorzien waren van een kopje koffie of thee, werd 
de vergadering geopend door de voorzitter dhr. Smits. Het aantal leden 
viel iets tegen in verhouding met eerdere jaarvergaderingen. 
De gestapreker van deze avond was voor velen geen onbekende, dhr. Dull 
tot Backenhagen, heraldicus te Leeuwarden, … 
De jaarverslagen 1989 en 1990 werden gelezen en goedgekeurd, zodat deze 
konden worden ondertekend. 
Ingekomen was er een copy-brief van dhr. Wust gericht aan B. en W. van 
Dongeredeel aangaande de dinsdagavond sluiting. Daarna werd het woord 
gegeven aan de penningmeester dhr. J. Heeringa, die enige toelichting 
gaf van wat er zoal was aangeschaft en verkregen. De kascontrole werd. 
gedaan deor dhr, R. Tolsma en H‚ van der Koot, TE lij 
Dhr. Vos vroeg of het mogelijk was om een lijst af te drukken in de 
Sueuper met vermelding wat voor onderzoek en door wie wordt gedaan. 
De voorzitter antwoordde dat deze lijst in de laatste Sneuper van het . 
jaar zal worden afgedrukt. Aangaande de dinsdagävond (vraäg van dhr.” 
Tolsma) was er kontact geweest tussen de voorzitter äht: Smits en dhr. 
Walda, Naar aanleiding van dit gesprek was er weer goede’ hoop dat de 
dinsdagavond-opening er weer zaì komen. 
Bij de bestuursverkiezing zei dhr. Smits toe nog zeker 1 jaar té zullen 
blijven, dit om in ieder geval de lopende zaken tot een goed eind te 
brengen. Er was een voorstel.om -de contributie ta verhogen, dit werd 
aangenomen met als belangrijk -punt, voor meerdere personen uit een 
gealn geldt dat er 50% reductie gegeven zal worden op deze contributie, 
Levans wordt er dan 1 Sneuper bezorgd. Indien men eik 1 wenst danmoet 
de volle contributie betaald werden. hs 
Bij het volgende punt qm een werkgroep te vormeren dienden de volgande 
wensen zich aan: dhr. R‚Tolsma, voor de dinsdagavond, dhr, J.Hoekatra 
uit Ferwerd, in overleg zodat hij het kan combineren met zijn eigen 
onderzoek, dhr, P.Dijkstra ult Giekerk, mevr, A.de Boer, mevr. G.de 
Vries en dhr. J.de. Boer alle te Dokkum stelden zich evendens ‘beschik- 
baar, Ook zal er nog een beroep gedaan worden op een aantal leden voor 
het organiseren van een ‘open dag', bv in het Bolwerk, met als doel de 
mensen kennis te laten maken met wat deze mooie hobby zoal kan Ánhou- 
C6û, Daze ‘open dag' zou sept/okt moeten plaats vinden, 
Hierna volgde een korte pauze, zodat iedereen zijn droge mond even kon 
spoelen. Daarna werden nog enige vragen beantwoord. Dhr. Tolsma vroeg 
haar de Kosten van de Eoto's in de Sneuper. Hij kreeg hierop een bev= 
redigend antwoord van de voorzitter. Verder vertelde dhr. Tolsma hoever 
de vorderingen waren van het kadasterproject. Dhr. D.v.d.Werff vroeg 
waarom er zo weinig publicaties in de HDC stonden. De voorzitter ant=- 
woordde dat er wel copy werd ingeleverd maar dat die niet werd afge 
drukt. Hierna werd de gastspreker voorgesteld door de: voorzitter, te 
weton dhr, Dall tot Backenhagen. _ 
Er werden dia's vertoond waarbij uitleg werd gegeven over de betekenis 
van een familiewapen. Het was ongelooflijk hoeveel kennis er in het 
hoofd van deze man zit, Een waar genoegen om naar te luisteren. Het 
werd dan cok vrij laat voor er aen sind kwam aan de vertelling van dhr. 
Dull. Er werd hem als dank een bos bleemen en een kadobon aangeboden. 
Eigenlijk was de avond te kort om alle informatie op te nemen die werd 
aangereikt, Jammer dat er niet meer mensen waren die hiervan konden 
genieten. Als laatste werd er door de voorzitter nog verteid dat er een 
rondleiding zal komen in het Rijksarchief te Leeuwarden omstreeks 
april, daarna sloot hij de vergadering en wenste iedereen wel thuis,



ORGANISATIEPLEN van de Vereniging (voorstel ter goedkeuring). 

Hierover is in het bestuur reeds diverse malen gesproken 
en ook in de ledenvergadering van vorig jaar werden 
hieromtrent mededelingen gedaan, _ 
Het is daarom dat in deze Srneuper de vorderingen en 
principe besluiten bekend gemaakt worden van die zaken, 
die behoudens goedkeuring van de ledönvergadering, vast- 
gelegd zijn, 
Veranderingen, bezwaren en voorstellen dienen voor de 
jaarvergadering ingediend te wordèn bij het bestuur, 
daar na deze vergadering de besluiten vastliggen. 

Reden van deze organisatiewijziging is verlichting van de werkzaamheden 
van het bestuur = deze kan zich dan meer bezig houden met bestuuriijke 
zaken — en de betrokkenheid van de leden te vergroten. 
De werkgroepen dienen de hun verstrekte opdrachten zelfstandig en/of op 
aanwijzingen van het bestuur uit te voeren; daardoor zal cok een regel= 
matige rapportering naar het bestuur uitgaan. 

Het bestuur heeft de onderstaande personen’ benadérd en in principe 
bereid gevonden in de verschillende werkgroepen zitting te nemen. Hier- 
voor ligt dit voorstel op & april ter tafel om deze personen aan te 
stellen: 
A. werkgroep "de SNEUPER": dhr. R. Tolsma — Oosternijkerk. 

dhr. 0. Vos — Dokkum 
“dhr. H. Aardsma = Dokkum 
dhr. R. Fostma — Oudwoude 
dhr. E. Smits — Dokkum 
mevr.S. van Tilburg — Dokkum 

B. werkgroep "opdrachten": dhr. J. de Boer — Dokkum 
: dhr. P. Dijkstra — Giekerk 

dhr. J. Hoekstra — Ferwerd 
mevr.Â, de Boër — Dokkum : 
nevr.G. de Vries = Dokkum 

C. werkgroep "kadaster": dhr, R‚, Tolsma — Oosternijkerk 
dhr. G. de Jong — Nes 
dhr. T. Zijistra — Oosternijkerk 
dhr. H. Visser — Dokkum 
dhr. D. de Jäger - Dokkum 

. dhr, E. Smits — Dokkum 
D. werkgroep "aktiviteiten": dhr, D, Douma -— Ketslawier 

: dhr. G, Bouma — Holwerd 

Elke persoon in een groep zal zijn of haar eigen verantwoordelijkheid 
krijgen ten aanzien van het functioneren. De verdeling van de werkzaam 
heden zal men zelf binnen de groep in kunnen vullen. 
De eindverantwoordelijkheid ligt bij het dagelijkse bestuur. 
Kontactpersonen met, het bestuur: werkgroep A. dhr. E. Smits, 

werkgroep B, dhr. J. Heeringa. 
werkgroep C, dhr. R. Tolsma. 
werkgroep D., dhr. D. Douma. 

Op deze wijze hoopt het bestuur een bijdrage te leveren aan een struc= 
tusle verbetering binnen onze Vereniging. ' 
Hocht er voor de toekomst ook een beroep op u worden gedaan dan hoopt het bestuur dat dit niet tevergeefs zal zijn. 

het bestuur,



Jaarverslag 1991, 

Het afgelopen jaar was een jaar van veel vergade- 
ren, dit o,a. naar aanleiding om op 2-11-1991 een 

“Open Dag" tehouden in het Muasum “het Admiraliteitshuis". Als themg 
werd gekozen. “van IDEE tot BOEK". Geprobeerd 18 om sen zo groot moge 
lijke verscheidenheid in onderwerpen te tonen. Na de ‘open dag’ ia er 
nog een gesprek geweest met diegenen die er een stand hadden, dit om te 
bekijken of er voor de volgende keer een andere opzet moet komen: -Al- 
leen de indeling zal een andere aanpak behoeven. Wat cock hoog genoteerd 
stond was de dinsdagavond openstelling van het archief. Tot ieders 
vreugde is het weer mogelijk om het archief op dinsdagavond te bezoeken 
(vooraf een afspraak maken). Hiervoor An de plaats is het archief op 
maandagmorgen gesleten, de andere openingstijden zijn: maandag van 
13.00 — 16.09 uur en dinsdag tot en met vrijdag wan 9 — 12 en 13 -— 16u, 

Op de Open dag van het Rijksarchief in Leeuwarden is er kontact gelegd 
met de Stichting Geslachten Zijlstra. Deze stichting verzameld gegevens 
over geheel Nederland over families met als achternaam Zijlstra, Deze 
gegevens worden op dit moment in de computer gestopt om een beter over- 
zicht te krijgen. Op dit moment zijn er ongeveer 170 leden. Afgesproken 
is om gegevens met elkaar uit te wisssien. ” 

Dhr. J., Heeringa en D. Zwart zijn op 11-10-1991 naar de studiedag 'Ar= 
chiefbeheer' in Leeuwarden geweest n.a.v. een uitnodiging. Het thema 
was: “Archiefbeheer; waardevol verleden of oud papier?” Een verslag 
hiervan stond in de Sneuper. 

Het afgelopen jaar kwamen er weer verschillende aanvragen binnen om te 
helpen met een onderzoek, Dankzij dhr. Heeringa en de werkgroep, die 
bestaat uit dhr. J. de Boer, P, Dijkstra, J. Hoekstra en mevr, A. de 
Boer en G, de Vries kon er sneller worden voldaan aan deze verzoeken, 
vele handen maken licht werk is hier dan cok wel van toepassing. 

Er zijn van, onze leden twee groepen naar het Rijksarchief geweest voor 
een Ínstructieavond. Hier werd verteld op wat voor manier je gegevens 
kunt opzoeken aan de hand van voorbeelden. Er werd een rondleiding 
gegeven in de kluis, waarna uitgebreid verteld werd hoe de gang van 
zaken is op de leeszaal. : 

Dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen, 
twee leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Helaas zijn er ook twee 
van onze leden overleden, dat zijn dhr, J. van der:Werff uit Dokkum en 
op > maart j.l. dhr. F, van der Werff vit Leeuwarden. 
We verloren in hen sneupers van het eerste uur. 

Tot besluit kunnen we zeggen: 1991 was een druk Jaar maar wel een om 
met plezier aan terug te denken. Be oren 

18 maart, 14993 s. van tilburg, gecr.esse



  

Financieelverslag 1991 
  

ontvangsten: 
contributies aanne 1295. 

donattas NEER. 15.- 

renta .……..... verversen 9.79 
opdrachten .…....... … 100. … 
sneuper/gezinsbladen. 320.50 

ee 

mn EN rd 

2740,29 

Begroting 1692 

contributies .……...... 1800.- 
Gen. Vereniging 
F‚A.F 
porto 
kamer Van koophandel 
verkoop materiaal 200.- 
giften „ 
stencil /copiewerk 
vergaderkosten 
aankoop fichea 
aankoop heeken 
opdrachten 200.= 
onvoorziene uitg. 
saldo 

Aldus opgemaakt 18 maart 1992 

de penningmeester: J. Heeringa. 

uitgaven: 
sneuper ......... 596,- 
porto ……......…,. 540,- 
kaner v. kooph,.. 60,- 
vergaderingen.... 165.45 
Caentr.Buro Gen... 37,50 
drukwerk „………. 
Gen. Vereniging,. 50, 
F.A.F ĳosuunss 
papier e.d... 

30. 
……. 314,50 

open dag 2 nov... S96.= 
advertentie. kee Ep 160.04 

giften 
saldo been ä … 

EN. 75. 

274029 
Ren 

a, 

30,- 

540, 
60.= 

30, 
600.= 
250. 
300. 

100,- 
120.- 

  

2200. 

me mmm



Bestiuturamededelingen. 

Het nieuwe jaar is alweer enkele maanden oud en iedereen is opgenomen 
in de dagelijkse sleur. Ook de hobby's zijn weer tevoorschijn gehaald 
en er wordt weer druk gesneupt. Bij het bestuur is het ook te merken 
dat steeds neer leden en niet-leden de weg vinden om support te krijgen 
bij hun onderzoek. Mensen die toch al lange tijd rondliepen met de 
gedachte ooit nogeens iets boven water te halen kregen met name door de 
“Open dag" een duidelijke zet in de goede richting. 
De toevoer van vragen en het bezoek aan het archief gingen met sprongen 
omhoog, De dinsdagavond is weer regelmatig volledig bezet en dhr. Zwart 
doet zijn best om het sen teder naar de zin te maken. 
Al met al een zeer positieve ontwikkeling voor onze Vereniging. 

Op 10 Eebr. j.ì. werd voor de tusede keer een instructieavond 
“gevolgd aan het Rijksarchief te Leeuwarden. Onder deskundige leid- 

ing van de heren Oldersma en Kuiper werd ons weer veel duidelijk 
gemaakt en kunnen we terug zien op een eslaagde avond. 
Vanaf deze plaats dan ook onze hartelijke dank aan het Rijksar- 
chief ín het bijzonder onze gastheren van die avond, 

Er werd een begin gemaakt met de aanschaf Van microfiches en elders in 
dit blad staat de lijst van de onderwerpen die reeds aangekocht zijn. 
Helaas is het wachten op een of meerdere leesapparaten op de leeszaal. 
Bestuurlijk zal er dit jaar ook nogal wat veranderen, daar de werkzaam- 
heden duidelijk verdeeld moeten worden. Dit zal vooral op het klaar- 
maken en redigeren van de Sneuper betrekking hebben. De gedachten gaan 
uit naar Ben groepje van ean 4 á 5 personen die dit kunnen gaan verzor= 
gen. Tevens zal een aktiviteitencomm, ingesteld worden voor bijzondere 
dingen om zodoende het bestuur te ontiasten. Het lijkt ons een goede 
zaak om op deze manier ook meer leden bij het wel en wee van de Ver. te 
betrekken, mn 
De vorig jaar ingestelde werkgroep ‘vraag en aanbod' draait tot volle 
tevredenheid en veel wetk 15 reeds doer hun verzet, 
Een toekomstdroom zou ooit ‘nogeens kunnen zijn: een eigen ruinte waar 
alle materiaal aan boeken, klappers, apparatuur enz. enz ondergebracht 
kan worden en waar men tevens elkaar regelmatig zou kunnen ontmoeten en 
zou kunnen werken, Wie weet vinden we nog eens sen goedkope en ge- 
schikte ruimte hiervoor of krijgen we een leuk aanbod van Lemand. 
Van de voor deze keer ingeleverde copy moest helaas vanwege de hoeveel- 
heid een gedeelte blijven liggen voor de volgende keer. We vinden dat 
aan een kant Jammet maäf we moeten toch ook enigszins rekening houden 
met de porto, Iedereen komt wel aan bod en stuur gerust uw copy in, 
vooral korte stukjes (max. 1 A4) zijn steeds ‘welkom. 

Voor mensen onder U die nog ergens oude inhoudelijke boeken hebben 
liggen en hier niets meer mee doen zouden we willen vragen ze afte 
staan aan de Verenigingsbibliotheek zodat anderen er hun profijt mee 
kunnen doen, Even een telefoontje naar een van de bestuursleden en het 
komt voorelkaar, 

Als bestuur wensen wij U allen weer een heel goed sheupersjaar en we 
willen nog even de BIJZONDERE LEDENVERGADERING van 8 april a.s. onder 
Uw aandacht brengen. Kom zoveel mogelijk, want het is Uw Vereniging!!! 

namens het bestuur e.smits. 

BAK Kh A A A A ok KMIER Kh A ik ok BEN Eh Mk ok ke 
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Het, Landbauwmuseum "de BRINK" te Veenklooster. 

Het landbouwmuseun “de Brink" te Veenklooster is een plaats waar 
de nostalgie de boven toon voert, Veel mensen die in aanraking 
kwamen via een bezoek cf anderzijds met dit museum hebben zich 
terug gewaand in de tijd van grootvader, 

Het is er een opstelling van alles wat met de boerderij te maken heeft, 
Niet alleen de lang vervlogen tijd maar ook die periode die we zelf nog 
meegemaakt. hebben. 

In een periode van 100 jaar heeft 
het. leven en werken op de boerderij 
een algehele gedaanteverwiszellng 
ondergaan. Aanvankelijk werkte men 
uitsluitend met handkracht, gebruik 
nakend van het paard en hoofdzake- 
lijk met houten werktuigen, In een. 
volgend stadium werd, naast het 
aanvankelijk nog steeds benutten van 
het paard, gebruik gemaakt van ij= 
zeren werktuigen, In onze eeuw deden 
vervolgens de verbrandingsmotor, de 
electromotor en de landbouwtractor 
hun intrede. Handwerk vindt men 
thans practisch ín het geheel niet 

meer in de landbouw. Onder Indruk van deze. snelle ontuikkeling is men 
kort na de tweede wereldoorlog begonnen met. het bewaren, verzamelen en 
opslaan van vele, inmiddels verouderde, machines en gereedschappen. Een 
„deel van deze verzameling wordt thans permanent tentoongesteld in het 
landbouwmuseum “De Brink" in Veenklooster. Door de wijze van exposeren 
is de ontwikkelingslijn van volledig handwerk tot volledig gemechani= 

‚seerd bedrijf zichtbaar gemaakt. Omdat de boerderij deel uitmaakt van 
een leefgemeenschap, wordt ruime aandacht geschonken aan dorpsambach- 
ten. Niet vergeten is de veilige haven van elk "bedrijf", de huiselijke 
haard. Het interieur van de kamer en keuken, met al hun gebruiksvoor- 
werpen, ds vaak kot in detail aanwezig. Het ís de bedoeling ons zelf en 

zij die na ons komen, duidelijk te maken, dat al datgene waarvan wij nu 
profijt hebben zijn oorsprong vindt in het verleden. Inzicht in het 
„verleden betekent. verrijking tot het hedendaagse leven. 
Velen zullen er daarom ook dingen herkennen die ze zelf ooit gebruik 
ten, van schep tot complete machine. Heel wat mensen die zich bezig 
houden met onderzoek zullen ook ter bevordering van de leesbaarheid van 
hun verhaal deze zaken kunnen beschrijven in hun genealogie, 

  

Het is daarom dat het bestuur besloten heeft dit jaar de ledenvergade- 
ring in deze passende omgeving te houden, Dearnaast is de heer Kloppen- 
burg bereid gevonden om het een en ander te vertellen. 
We hopen in deze een goede keus gemaakt te hebben en zien u daar graag 
op 8 april als lid of belangstellende. 

Het adres: Landbouwmuseum "De Brink" 
Kleasterwei 2, 92397 WS VEENKLOOSTER.



DIETMODIGING: 

Uitnodiging voor de JAARVERGADERING te houden op 8 APRIL 1992 as. In 
het Landbouwmuseum "de Brink" Kleasterwel 2 te VEENKLOOSTER. 
Aanvang 's avonds om 19,30 uur precies. 
Ook introducédes, partners en andere belangstellenden zijn van 
harte welkom. . 

TOEGANG GRATIS. 
Benne reen 

AGENDA. 
1. welkom/ opening. 

2. ingekomen/uitgaande stukken aangaande de vergadering. 

3, vaststelling der notuien 19 maart 1991. 

4. vaststelling van de jaarverslagen secr./ penningm. 

5. benoeming kascoun, 

6. bestuursverkiezing, aftredend dhr, E.Smits (niet herkiesbaar). 
Het bestuur 1s heeft het volgende drietal samen 
kunnen stellen: dhr. Zijlstra uit Oosternijkerk en 
dhr. Ludema en Veeninga te Dokkum. 

Briefjes met tegenkandidaten dienen net minimaal, 5 handtekeningen 
van leden 2 dagen voor de vergadering in het bezit te zijn van het 
bestuur. 

B. instellen werkcommissies voor: a. Ver, blad "de Sneuper”. 
b. Aktiviteiten buitenbestuurlijk. 

9, rondvraag 

| PAUZE (koffle, thee en koek gratis), 

RONDLEIDING door het museum door dhr. J. E. Kloppenburg 

sluiting ca, 22.30 uur. 

De verslagen en notulen zijn voor leden bijgevoegd en dienen voor de 
vergadering doorgenomen te worden. 

NOTEER DEZE DATUM ALVAST IN UW __ AGENDA |!!! 

    == TEESE Ee mer BETTEN ESSEN Em 
 



De friese schaatser. — GERRIT PLANTINGA door Henk Aartsma. 

“5 Het hardrijden begon voor Gerrit Plantinga toen hij 20 
was. Hij was toen In dienst te Amersfoort. Er werd een 
hardrijderij voor het infanterie- en cavalerderegiment 
georganiseerd. 

Er; waren ongeveer 250 belangstellenden Ingeschreven, voordat de onder- 
officier da Jong, afkomstig uit Ezumazijl, scldaat Gerrit Plantinga de 
raad gaf ook mee te doen. Hij had het zelf niet gedaan, daar hij de 
schaatsen niet had meegenomen, toevallig kwamen die 's morgens. Het 
deelnemen van Gerrit Plantinga leidde tot de 3e prijs, hij ontving een 
paar schaatsen en een medaille van het bureau voor Ontwikkeling en 
Ontspanning. Destijda was Gerrit een prima all-round sportman, in 
dienst viel hij op met het hardlopen, verspringen en polstokhoogsprin- 
gen. Na de militaire diensttijd behaalde Hij aanvankelijk enkele be- 
scheiden resultaten. Te Veenwouden was de eerste prijs F 20.=. Sommige: 
dagen waren er nauwelijks kansen ou in de baan te komen, dan was Plan- 
tinga genegen om naar Winsum (Gr) te gaan, waar de prijs F 560.= be- 
droeg. 
Te Noordbergum waar de prijs slechts F 25. = bedroeg was Plantinga cok 
present, aangezien er elders niets was. De strijd om de prijs en premie 
ging tussen hem en een notarisklerk wit Hardegarijp. De eerste rit was 
spannend met een geringe voorsprong voor Plantinga, in de tweede rit 
overtrof hij z'n tegenstander wel met 20 meter. Eens te Oudkerk rij- 
dende kregen Gerrit en Jacob Slof een telegram om zo spoedig mogelijk 
naar Streefkerk in de Alblasserwaard te komen, In Gouda verbleven die 
dag negen Friezen. De hardrijder Klaassen uit Haarlem had er tijdens de 
wadstrijd van die dag de sterke friese vertegenwoordiging geklopt. De 
beide hardrijders die alsnog naar Zuid-Holland waren gereisd, hoorden 
dit bij aankomst ín Gouda direct. 
De heer Plantinga hoopte deze zegevierende hardrijder direct op het ijs 
te Streefkerk te ontmoeten. Er werd de Friezen gevraagd hoe de gewoonte 
was bij de kortebaanrijderijen in deze provincie. De officiële baan- 
lengte is 160 meter, men vertelde het bestuur dat het 200 meter was. 
Oak wilde men er graag inlichtingen of men met voor- of tegenwind reed, 
De mensen te Streefkerk, lieten zich gemakkelijk overtuigen, dat men 
stoeds met tegenùÂnd reed. Met nog zes hardrijders aanbod moest Gerrit 
tegen Klaassen in de haan. De Zwaagwesteinder overtrof de Haarlemmer! 
In Friese kringen was met ontzag over deze Klaassen gesproken. Thijs. 
Klompmaker "bleef staan op drie". Het duel om de andere finaleplaats 
ging tussen Gerrit Plantingá en Jacob Slof. De vrienden waren steeds 
aan elkaar gewaagd, doch doordat de Zwaagwesteinder bijzonder in vorm 
was overtrof hij z'n tegenstander met ongeveer acht meter, De finale 
werd gewonnen door Thijs Klömpmaker, hij oatving £ 250.=, een zilveren 
schaatsje en een medaille met het wapen van Streefkerk. 
Na de wedstrijd te Streefkerk was men de volgende dag present te Maas- 
dam, Behalve Jacob Slof en Gerrit Plantinga bleek er enkel Henny Bar- 
tels uit het plaatsje Kitten bij Assen te hebben ingeschreven. De scha- 
mele belangstelling van de kertebaanrijders noodzaakte tot aflasten. De 
Friezen eisten schadevergoeding, ze hadden een lange reis moeten maken. 
Van de ere-voorzitter der plaatselijke ijsclub, die op het gemeentehuis 
te Maasdam da scepter zwaaide, ontving ieder van het drietal £ 25.= Men 
liet zich meteen met een taxi naar een dorp in de omgeving rijden. 

Het jaar 1929, bekend om zijn strenge winter en elfstedentocht, 
was voor Plantinga een zeer succesvol jaar. Tijdens de wedstrijd 
van 2-2-1929 te St, Jacobiparochie won Plantinga tegen alle ver- 
wachtingen in twee ritten van Thijs Klompmaker, waarvan de le rit 
wel met een voorsprong van 150 cm. 

Behalve de eerste prijs won hij ook de medaille voor de snelste rit. In 
de eerste omloop werd de 160 meter in 14.8 sec, afgelegd. 

é



„Bij deelname. aan de wedstrijd te Hommerts werd een gouden: tientjé var- 
“diend. op 25-1- 1933 werd te Stiens om het kampioenschap van Nederland 

gereden. Er waren 12 rijders. De derde rit was voor de nummers 7 en 8, 
Thijs Klompmaker te Oudehaske en Gerrit te Zwaagwesteinde, twee rivalen 
die aan elkaar gewaagd waren, Klompmaker startte-te laat, waaraan het 
ongewone op schot starten niet geheel vreemd was: Hij reed wel, doch 

‚ bleef. achter, hetgeen in de tijd tot uitdrukking. KMA ijd nr. 7. wan 
“18.4 sec, tijd nr. 8 was 16.9 sec. 
_Hierna moesten de rijders nog eens rijden, doch nu tegen de wind in. De 
tijd van Plantinga bedroeg 17.3 sec, Uit deze tijden werd het gemid- 
delde, genomen en Plantinga plaatste zich voor de halve finale, Hierin 
verloor hij van Jaarsma uit Wommels. De tijden waren 16.4 en-16:5 sec. 
Jolle.de , Jong te Snikzwaag werd kampioen. De rijders Jetten: Tg, 
Jaarsma en Plantinga kregen ieder f£ 10.= 

„Veel later deed Plantinga dikwijls mee aan wedstrijden voor hardrij- 
ders, Hij ‘behaalde Op atp Lilaa te Dokkum nog een tweede prijs. 

Bronnen: Leeuw, Couranten, 1918-1947 
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„Lijst met wedstrijden van Gerrit Plantinga 1919-1947. 

„01-02-1919- twijzel lj 19. 25-01-1933- stiens gratt/ 10,- 
211-02-1919- pestrum Sf Jer 26-01-1933- dokkum gratif/ 5.- 
15-02-1915- valom 3/ 5.- Q6-12-1933- stiens 5/ 10.- 
30-11-1921- veenwouden 1/ 20.- 11-12-1933- heeg 2/ 30.- 
07-02-1922- zwaagw'einde 1/ 40,- 11-02-1936- hard'rijp 3/ 10.- 
16-02-1922- kollum df 10,- 22-12-1938- st-jacób 3/ 25. 

504-01-1924- kollum 2/ 15,- 26-12-1938- dokkum … 8/ 35.= 
'07-01-1924- zwaagu'elnde 3/ 20,- 22-12-1939= august'ga 2/ NN 
10-01-1924- jJachtveld If 20. O3-01-1940- giekerk caf de 
18-01-1924- akkerwoude 1/ 25.- -30-01=1940- kootst'ile 3/ 5.- 
20-01-1926- zwaagw'einde gratif. 24-0l-1942- dokkum 2/1 
22-01-1926- zwaagw'einde 1/ 30,- OQ1-032-1947- zandbulten 2/luxe. 
20-12-1927- stiens d/ 10. 

29-13-1927- hardegarijn 4/ 10,= Voor enkele data werd de verschij- 
06-01=1928- bergum'helde 1/ 15.- ningsdag van de krant vermeld, 
22-01-1929- stiens 1/ 40.- 

27=01-1939- wirdum ij 20.- HENK AARTSNA, 
28-0L-1929- warns 3/ 10.= 
01-02-1929- drachten. 3/ 40. 
O2-04-1929- st-jacabi 1/100,- 

Q7-02-1929- rijperkerk 3/ 30,- 
12-02-1929- leeuwarden d/ 10.- 
18-02-1935- hommerts ‚ 4/G10.- 
19-02-1929- hindelopen 4/ 20.- 
20-02-1929 oudkerk 4 20. 
13-02-1932- augustinusgs 2/ 10.- 
18-01-1933 hardegarijp 2/ 20.- 
20-01-1933- ureterp df 5 
23-01-1933- dronrijp 5/lD,= 3 

AR A DE ol EA KRUK ARN ARNAKEENERKKNKAKK 

Gevraagd : 

voor uit tebrengen kwartierstatenboek, 
schreven of getypt zijn. 

KWARTIERSTATEN van FRIESE FAMILIES. 

minimaal 4 generaties, mag ge- 

Zenden aan het secretariaat van de Vereniging: Vleesmarkt 53, Dokkum. 

Het bestuur.



Een bekende Dokkumer, deel III. 

DOEDERUS JOHANNES KAMMINGA, werd op 5 oktober 1884 te Dockum geboren 
als zoon van Johannes Doedes Kamminga en Dieuwke Douwes. Hij werd ge- 
noemd naar zijn grootvader Doede, geboren te Harlingen. 
Deze : was aanvankelijk trekschipper maar werd later commies bij het 
Rijk. Dat hield veelvuidig verhuizen in, 
Zo woonde hij in Lutjewoude, Zuidbroek, Woudsend, Leeuwarden, Franéker, 
Dokkum, Wijnbritseradeel en Kollum. In 1864 vestigde hij zich met zijn 
vrouw JELTJE ANDRIESSEN en drie kinderen aan de Oostersingel no. 143 in 
Pokkum om omstreeks 1870 te verhuizen naar de Veemarkt no. 257. In 1872 
vertrok het gezin uit Dokkum en vestigde zich in Wijnbritseradese), 
Zoon Jdhannes, die werk gevonden had als kantoorbediende bleef alleen 
in Dokkum achter. 
In 1860 was hij in de kost blj KAFKE RINGNALDA, weduwe van de broodbak- 
ker DOUWE DOUWES, die in 1879 was overleden. De bakkerij van Douwe 
Douwes stond aan de Hantumerpoort no. 214, bij de dikke boom, naast de 
distileerderij van Sonnema. Douwe Dolwes was de zoon van bakker Dirk 
Douwes, die in 1778 als Durk Douwes Ijsema in Emden werd geboren. Diens 
bakkerij was gevestigd aan de Suupmarkt no. 24, het huidige nummer 30. 
Douwe Douwes werd op 10 oktober 1815 als zoon van Durk Douwes Ysema en 
Dieuwke Jans Hinnema geboren, Opmerkelijk is dat de achternaam Ysema te 
loor gaat, want bij zijn huwelijk op 19 mei 1844 met Aafke Ringnalda 
wordt hij in de trouwacte genoemd Douwe Durks Douwes, 
In het gezin. van Aafke Ringnalda, weduwe Douwes maakt Johannes Kamainga 
kennis met dochter Dieuwke. Deze kennismaking leidt tot een huwelijk ín 
1881. Het paar vestigt ele in de Keppelstraat no 127 waar Johannes een 
boekhandel opent. 
Er worden drie interen geboren. In 1883 sen zoon Dole. die later 
onderwijzer wordt en op 5 oktoher 1884 weer aen zoon die de naam krijgt 
van Doederus Johannes. Het derde kind een meisje, genaamd Jeltje Aafje 
werd op Ì jJunt 1891 geboren. 
In 1884 kacht Johannes Kamminga het pand no. 93 in de Waagstraat. Het 
is Ín dit pend dat Beoederus Johannes Kamminga werd geboren. 
Op 15 oktober 1908 trouwt Doederus met Dieuwke van Broek, geboren in 
Huizum op 19 febr, 1886, als dochter van Willem van Broek en Hiske 
Andriessen en overleed ín Dokkum op 16 oktober 1940, 

D. v.d, WERFF, 

Kk kkk kk kek 

PPRERRPPRERrD GENEALOGISCHE DAG. KEER EEEEEEEEE 

de ZIJLSTRA — STICHTING, waarover in eerdere Sneuper is geschreven, 

houdt op ZATERDAG jl APRIL 1992 een genealogische dag in de Schouwburg 

Ogtrop te Meppel. 

Deze dag is vanaf 13.30 uur tot 7 vrij toegankelijk voor leden van onze 

Vereniging voor uitwisseling van gegevens en het leggen van kontacten, 

Gegevens van meer dan 100 'Zijlstra-fanilies liggen er ter inzage. 

ê



De WEESBOEKEN van OOSTDONGERADEEL. 

Een naar mijn mening te weinig geraadpleegde bron is het weesboek: 
Natuurlijk is enige kennis van cud schrift noodzakelijk, maar oete- 
ning baart-kunst: gewoon doen en dan lukt:het wel. Om het belang 
van de weegboeken onder ogen te brengen van onze leden, wordt er 
in de komende Sneupers aandacht aan besteed. 
Wat kan men zoal in de weesboeken aantreffen. In de eerste plaats 
inboedelbeschrijvingen, gemaakt ten behoeve van weeskinderen. Als 
een van beide ouders kwam te overlijden dan werd er een volledige 
beschrijving gemaakt van alles wat er op dat moment in het huis 
aanwezig waa, benevens schulden en vorderingen op derden. Kwamen 
beide ouders te overlijden, dan werden er voogden benoemd (curato- 

ren) vrijwel altijd-ooms van de weeskinderen. Hierdoor krijgt men 
ook enig inzicht in de familierelaties van de weeskinderen. 
Maast inventarissen komt men, vooral in de oudere weesboeken, ook 
boelgoedsbeschrijvingen tegen, waarin een volledige lijst:fa opgé- 
nomen van al het verkochte, de kopers en de prijs. 
Ondergetekende heeft J 6, het. weesboek van: Oostdongeradeel van 
1619 - 1622 helemaal doorgenomen en er onderstaand een karte bê- 
schrijving van weergegeven. Het doorlezen van deze gegevens door 
een mede-sneuper leverde alweer de eerste resultaten op. Hopelijk 
vergaat het u net zo! 

Beschreven wordt: de datum 
de bladzijde (tussen haaihaal 
de korte inhoud van -de akte 

J 6: 1619 — 1622 

15-12-1619 (1) Inventaris van Wierda sate te Engwierum 

16-12-1619 (13) Boalgoed bij Pieter Dirx, Jouawier 
28-12-1613 (17} Boelgoed bij Michiel Jans te Anjum Ji 
08-01-1620 (29) Inventaris van De Witte Swaen te Anjum, herber- 

gierster Syteke Jamcke-:dhtr 
02-02-1620, (45) : Inventaris van Michiel -Corneliszn, hoerderij wan 

: ‚106 om, eigendom van Ged: Staten. (Door het noe- 
men van zoon Cornelis:Michdelsz en het voorkomen 
van vele Nijkerkers bij dé inschulden ia duide- 

zits bijk-dat.hier Fookma bedoeld is, plaata 1 te Nk. 
06-02-1620 (61) Boelgoed bij Johannes Hoijtes wed. = Sytske Jan- 

ckes dhtr, herbergierater in De Witte Swaen 
16-02-1620 (89) Inventaris op Suijckmahuijs te Oostrum bij Jelle 

„Claes en Tern Minne dhtr, 95 pm en eignedom G.S, 
18-02-1620 (111) Boelgoed op Nitmá te Morra blj-Aeltse Nammes en 

Geert Pieters dhtr 
20-02-1620 (121) Scheiding goederen Michiel Cornelisz, Nijkerk- 

24-02-1620 {125) Boelgoed bij Nuttert Cornelis, Nijlant Engwierum 
26-02-1620 {139)-Boelgoed bij Sipt Clases dhtr, wed. Claes Brandts 

‚_{megelijk te Anjum) 
02-03-1620 (147) Boelgoed bij Pouwels Willems en Saeck Joannes op 

Tibmabuiren 

09-03-1620 (159) Boelgoed bij Jantien Dirx, wed Harcke Claeszn 
06-03-1630 (171) Boelgoed bij Popcke Siux en Griet Jens, Niawier 
17-03-1620. (181) Boelgoed bij Gerek Gerk en Epke Freerx te Ee 

23-03-1620 (193) Boelgoed bij Claes Claesen en Hessel Auckes, zij 
zijn curatoren over Jelle Claes kinderen 

06-04-1620 (237) Boelgoed bij Antie Meinses, wed. Dije Wiegers te 
EE Anjum 

08-04-1620 (257) Boelgaed bij Pieter Pieters en Antie Aerta, Engw 
06-04-1620 (263) Inventaris Oldhuijstra te Morra bij Michiel Ael- 

9



ÔT7-04-1620 

09-04-1630 

22-04-1620 

aä-04-1620 

24-04-1620 

30-04-1620 
30-04-1620 

08-05-1620 

20-07-1620 

27-07-1620 

29-08-1620 

23-08-1620 

18-09-1620 

19-09-1620 

23-10-1620 

30-10-1620 

97-02-1621 
22-02-1621 
08-03-1620 

36-03-1621 

27-03-1621 

19-04-1621 

20-04-1621 
26-04-1621 
30-04-1621 

08-05-1621 
04-06-1621 

TÔ 

(275) 

(231) 

(305) 

(306) 

(325) 

(347) 
(342) 

(351) 

(364) 

(369) 

(475) 

(381) 

(397) 

(409) 

(419) 

(433) 

(451) 
(454) 
(464) 

473) 

(511) 

(521) 

(531) 
(541) 
(551) 

(563) 
(571) 

tses en Welmoed Jans, 60 pm land in eigendom bij 
Johannes van den Sande,...... Raet Hof van Fr. 

Boelgoed bij Jacob Juckema en Sipt Eelsmal?) te 
Morra Ne 
Inventaris voor dellert Jans eu Griet Jans en de 
andere kinderen van Jan Jans én Dieuck Willema 
Boelgoed bij Jacob Jacoba en Anne Lamberts dhtr 

te Engwierum 
Boelgoed bij Aucke Taeckes, curator over Jacob 
Tjallings te Ee 
Inventaris bij wijlen Siedt Cornelis, vrouw van 
Gerrvt Dircka voor kind Cornelis Gerrits (moei 
is Aeltjie Cornelia} te Metslawier 
Boelgoed bij Jan Minnes en Ebel Jennes te Ee 
Boelgoed hij Tvs Tylman CS, erfgenamen van Joan- 
nes Allerts 
Inventaris ten huize van Walingh Jass opt Nieu- 
landt te Engwierum, vanwege voorkinderen bij Ly& 
beth Romckee, 128 pm, eigendom Ged, Staten 
Boelgoed bij Gouke Wiegers en Antie BGasckes te 
Morra Î ° : 

Boelgoed bij Taeta Aernta dhtr, wed. Jucke Buwes 

te Niawier 
Inventaris bij Engel Willmes te 
met Dauwe Jacobs 
Inventaris van Sjolle Wytses en Antie Martens Ee 
Niawier "Evy Sionder moelener huijs”, gate 13 pu, 
eigendon Ged. Staten (Antie nu geh, Pyter Dircks 

Inventaris van Buwe Jansen, buiten de Hanspoort 
te Dokkum in huis en tapperje Altena, met vrouw 
Gets Gerrits 
Inventaris vân Tryn Dircks te Aelsum, 
van meester Johannes Dominici, dorperechter 

12% pm pastorielanden 
Johannes Folckes (#) nu geh, met Geel Martens te 
Engwierum, 39 pm + 5 pm losse landen (inventaris 
Prter Svtsaa, eerst x Antie Tijercks, nu Elyabet 
Douwes, kind Antie Pyters is getr, met Tiepcke 
Jurriëns, audere kinderen zijn Pouwels, Sytze en 
Teets, Wonende op kleijn Jaarla te Wetsens, 85 p 
eigen aan de hopman Julius van Harinxema, inven. 
Tiaerdt Tiallingd te Ee, boelgoed 
Bóelgoed bij Pieter Pieters en Antie Gercks, Eng 
Hoelgoed bij Thonis Thonis en Tryntie dochums te 
Anjum EA & 
Inventaris van Aesge Syverts en Een(?)Douwe dhtr 

Morra, gehuwd 

huisvrouw 
met 

‘op Sipma te Anjum, Gosse van Ornia grondheer 
Boelgoed bij Sioerdt Aesges en de andere kinde- 
ren van Aesge Sijvetts op Sipma te Anjum 
Boelgoed bij Griet Johannes dhtr, wed. 
Seerps n 
Boelgoed bij Louw{(f) Aiberts en Heijts Tierx, Anj 
Boelgoed bij Anne Kelis en Geert Poppe dhtr, Ee 
Boelgoed bij Fopcke Reyntekes (en zijn broers 
Halbe en Piebe), erfg. van Rintze Fopckes en 
Eeyns Halbe dhtr te Metslawier 

Boelgoed bij Hyliebrandt Pytters on Reinu Baucke 
Inventaris van Mr Jeppe, schooldienaar tot Engw. 
geh. met Bottie Melle dhtr, kinderen Bartel, Mel- 
le en Attie) 

Boucke



levende have: een overjarigh schaep (dat ie alles! 
boecken: d'uijtlegginge van Johannes Calvin 

d'uijtlegginge van de Cathechisnus 
DO noch 20 cleijne boecken 

16-06-1621 (578) Inventaris van Tyaerdt Tjallingha en Aedu Wygers 
OT te Midhuizen, 80 pm, eigendom Juf Beijts van Oo- 

singha 
14-06-1621 (588) Boelgoed bij Jan Jans en Tiedtke Pieters tot Bol- 

tinghaweer onderde clockslagh van Nijkerck 
21-06-1621, (593) Boelgoed bij Berend Pouwels en Tryn Pyters tot 

„5 “_ Nijkerek (zat op nr. 20: Donia Sate) 
09-07-1621 (609) Boelgoed hij, Tyaerdt Tiallinghe ap Midhuizen 
16-07-1621 “YT Boelgoed bij Tymen Formêra op. Munckehuijs, Anjum 
Û6-09-1621 (625). Boeigoed bij Pier Sioerts en Jesk Claesd.,Aalsum 
10=01-1622 (67) Inventärië van Ronpckè. Tiepkes en Aeltie Roncked. 

7 ‘(nu getr. “met Aucke Wytses) ‘opt fer te Engwierum 
102 pe, grond van Ged, Staten 

31-01-1622 cab) Iùventaris van Louw Thomas en Syts Louadhtr en 
: ter presentie van Tyaerdt Tiallinghs 

04-02-1622 (646) Inventaris van Folckert Jans en Sieu Riemera {nu 
x Jan Theunis} op Rimmersma tet Lioessens, 60 pm 
grond van Vrou Jacobus Buritius (gedaan door Jo- 
anneg Itskema, assessor wonend op. Idekemá gate? 

08-03-1622 (653) Inventaris van Rinse Edes en Nies Jans. dhtr (hij 
had 6 kinderen bij 3 vrouwen} te Niawier, 63 pm, 
grond van Ged. Staten . 

08-03-1622 (662) Boelgoed blj Tiete Juckes ähtr, wed. Pieter Epkes 
… op Hobbema Sate te Ezumazijl 

29-03-1622 (668) Boelgoed bij Jacob Jans en Dieuwer Jans op. Haai- 
ma onder Ee 

10-04-1622 (674) Boelgoed bij Jan Harmens en Bauck Pieters, Lioes 
13-04-1622 (681) Boelgoed bij Pieter Jans on Griet Thomaal?) in 

de Grouwen onder Anjum 

*" AA1623 (683) Boelgged Jacob Nannes te Engwierum 
16-04-1622 (685) Boelgoed bij Merck Pyttera en Aefke Doockes op 

‘de Réydowal te Engwiecum 
17-04-1622 (688) Boelgoed. bij Folekuw(?} Martens dhtr en zoon Mar- 

ten Loĳws tet Rebden, Syta Louws Xx Tiaardta Tial- 
„lings ôp jee erfgen. van Louw Thomas … 
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EMIGRATIE: MEDERLAND OF AMERIKA... ‚ deel IV, door E. Smits. 

"Een blik op de landverhuizing en de emigratiegolf in het midden 

van de 19e eeuw”, 
Wa de vorige delen in deze serie gaan we deze keer dieper in op het: 
verdere leven in het nieuwe land. We beginnen deze keer met de neder 

zetting Michigan. Ik wens U evenals vorige keren weer veel leesplezier. 
meme dek eek A ARKE NK NAK Kk Kk AAR NAR KRK AAR ERA kkk KAK Ke 

NEDERZETTINGEN IN MICHIGAN. 

Ku we Pelta gehad hebben gaan we nog enkele andere plaatsen even 
langs. : 

Michigan, in 1836 een lidstaat geworden van de Unie met een oppervlakte 
van ca 65000 mijl? en in 1846 al een inwonertal van meer dan 300.000, 
De beschikbare landbouwgrond was in het midden van de 19e eeuw 13 mil= 
joen acres van verschillende samenstelling en-kwaliteit. Een redelijke 
werbinding van Detroit naar New York was via: het water in d dagen te 
doen, alle andere verbindingen waren omstreeks deze tijd nog erg slecht 
en waak veel langer. : 

Eoewel het op de meeste plaatsen op identieke wijze verliep ia het 
toch leuk om ze eens te vergelijken. Het noorden van deze staat 
was een geliefde plaats voor de Duitsers, omdat er zich hier een 
enigszins heuvelachtig terrein gevormd had, was het ideaal voor de 

wijnbouw. Het lets zuidelijker gedeelte was geschikter voor de 
landbouw, zodat dit een uitstekend gebied bleek te zijn voor de 

Hollanders. … 1 
In Michigan leefden reeds langere tijd al Hollandse families onder de 
Amerikanen, eveneens hadden velen. zich gevestigd in Wisconsin. Een 
gebied hetwelk het meest geprezen werd om zijn landbouwmogelijkheden. 
Vooral de granen, waaronder de tarwe, deden bet hier zeer goed. De 
echte rijkdom van deze staat werd aangebracht door de mijnen. De koper- 
en loodmijnen deden ,de- schatkist snel vullen en trokken veel mensen, 

die hierin gingen werken, 
Doordat deze. zich nogal lovend uitlisten in de brieven naar huis over 
hun leven daar, besloten ook Ds.Scholte en van Raalte zich hier eens te 
oriënteren. Daar Wisconsin meer een gebied was van weide en bouwgrond 
en minder bebost was dan Iowa probeerde men hier ook een Hollandse 
kolonie te stichten naar voorbeeld van de dorpen in Nederland. Men 
kocht een groot stuk land en deelde dat in als een Drents dorp met een 
brink in het midden waar direct omheen de kerk, school en winkels wer- 
den geplant. Het omliggende land werd verpacht aan de mensen die over- 
kwamen uit Holland. Dit werd thuis, deor Ds, van Raalte besproken en 
sanen met de groep landverhuizers vertrok hij op 2 okt. 1846 met de 
rsoutherner", een zeilboot, naar New York waar ze op 17 november aan- 
kwamen. 
Ze werden groots onthaald door hen die zich nog steeds Hollander voel- 
den en men was blij:zo'm grote groep te kunnen ontvangen. 
Vooral in Albany werden ze hartelijk ontvangen en door de band van 
afkomst: en geloof werd het de vermoeide landverhuizers zo 
nogelijk gemaakt. Een gezaghebbende dominee daar was Ds.I.N.Wijckoff, 
die tevens de Vereniging had opgericht, welke tot doel had zoveel moge- 
lijk de Afgescheidenen in Nederland behulpzaan te zijn wanneer ze in 
Amerika kwamen. 
Dat het wel nodig was dat men hulp kreeg bleek in New York, waar men 
direct na aankomst vaak belegerd werd door Duitse en Hollandse bedrie- 
gers, die tegen hoge vergoedingen zich aäanprezen als helpers. Dezen 
gingen er meer dan eens vandoor met de kostbaarste herinneringen en met 
het weinige geld dat men had. Door taalgebrek en onwetendheid was er 
weinig tegen te doen en men berustte hierin, door t'n zaakjes zo gaed 

ma



mogelijk te verdedigen. Nog iemand die veal deed voor de emigranten was 
B.Grootenhuis, tot 1850 was bij de motor van de Holiandse nederzettin- 
gan in Michigan en waakte hij over het wel en wee der landverhuizers. 
Hoewel kleln van stuk was hij groot in geest. Hij hed het voordeel de 

taal machtig te zijn en hij had een helder inzicht in zakelijke dingen, 
bij koopkontracten en vervoer maakte men veel van zijn diensten ge- 
bruik. Ook als dokter liet hij zich niet onbetuigd, hierin bezat hij 
een goede basiskennis die velen ten goede kwan en met zijn raadgevingen 
heeft hij veel mensen op het juiste spoor gezet.’ 
Voor de landverhuizers was het na het overwinnen van deze eerste moei- 
lijkheden oan zaak dat er een geschikte plaats gevonden werd in Wiscon= 
sin waar men zich kon uitleven in het maken van een nederzetting. Het 
idee om zich daar te vestigen was door van Raalte naar voren gebracht, 
dach velen probeerden hem hiervanaf te brengen. Waarom naar Wisconsin 
als er in Michigan reeds bestaande kolonieën zijn en de grond er beter 
ia, Door de verschillende berichten die van Raalte kreeg stelde hij 
zijn besluit nog even uit en wilde eerst zelf aens op onderzoek uit. 
Voor Michigan was inderdaad lets te zeggen; er was reeds een spoorlijn 
en:ook de handel kwam er goed op gang, Maar één ding zat hem dwarg: de 
grond was er An handen van speculanten en dat had de prijs soms ver- 
tienvoudigd in vergelijk met wat de regering ervoor vroeg, Hier kwam 
dus duidelijk de Hollandse zuinigheid om de hoek kijken en 't was zijn 
idee om „zoveel mogelijk te krijgen voor het weinige geld dat beschik 

In december 1646 kwamen ze te Detroit aan en overwoog hij zelfs 
hier te blijven vanwege zijn vrouw. Die ziek geworden was en waarvoor. 
het niet verantwoord was te reizen. Door het slechte weer zijn ze In= 
derdaad gedwongen hier te overwinteren. Er vonden hevige discussies 
plaats tussen Grootenhuis en van Raalte,” mede over’ de financieën want. 
er-Was geen-geld:genoeg om iedereen hief 'te laten verblijven, Gelukkig 
kregen velen een baantje op de: Scheepswerf tè St. Clair, zodat uitein= 
delijk alleen van Raalte bn Gröotenhuis In Detroit achterbleven en ze 
een huis konden huren voor 4 dollar per maand, Nu 'het probleem van 
onderdak en de verantwoordelijkkeid voor de reat van het gezels 
opgelost was, ging van: Raalte esch inleven án de gemeenschap van Michi- 
gan. Hij ortiönteerde zich op kerk en maatschappelijk’ gebied om op deze. 

‘manier zijn kans te kunnen bepalen waar hij zich zou vestigen. 
Hij ging van een standpunt uit dat er water in ‘de buurt móest zijn, 
âlsmede een verbinding met markten in de buurt. Tevens waa voor hen 
belangrijk dat er goede wegen waren, dit om eventuele goederen gemak- 
kelijk te: kunnen vervoeren. Nog een belangrijk punt ter overweging was 
voor hem dat er niet reeds teveel mensen woonden, hij wilde graag z'n 
"schaapjes" bij elkaar houden zonder teveel inmenging met de daar al 
wonende bevolking. Hij vond dit een eerste vereiste om een zuiver Hol- 
landse kolonie te kunnen stichten. Na veel wikken en wegen viel de 
aerste keuze op een streek tussen Kalamazoo en “Grand-River en hij be- 
sloot hier eens op verkenning te gaan. Te paard ging hij op weg, samen 
met een vriend Mr. Kellogg uit Albany. In de buurt waar nu de plaats 
Holland ligt, had hij veel steun aan Mr. Fairbanks im het beoordelen 
van de streek, daar deze:ter plaatse als leermeester de indianen onder- 
wees in de landbouw, Na veel gersis en gepraat besloot Ds, van Raalte, 
nadat hij overtuigd was door de andere laden van het gezeïschap, dat de 
beste plaats was in de omgeving van Black Lake, Hier moest de neder- 
zetting komen! tn 
Nadat dit besioten was schreef hij aan het gezelschap te St.Clair dat 
bij gekozen had voor Michigan en niet Wisconsin. … *- 
De tijd was misschien minder gunstig gekozen. Het was februäri en het 
was koud en er lag een dik pak sneeuw, zodat het geen pretje was on in 
deze tijd te verhuizen. We hadden de Hollanders wijzer willen hebben, temser daar er voor iedereen onderdak geregeld moest worden, Er uas to- 
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taal niets in deze buurt wat hiervoor zou kunnen dienen. De hele opera= 
tie werd vanuit het huis van Hr. Fairbanks geregeld, omdat dat de 
plaats was die er nauw bij betrokken was en het dichtste bij lag. De 
enige boerderij tn de naaste omgeving was die van W. van der Haars, een 
eud-Hollander die er reeds een goed  Jopend bedrijf had, De weg liep 
niet verder dan het huis van Fairbanks zodat er vanhier tot het bouwd 
terrein eerst. gezorgd moest worden voor de aangeleg van een weg. Dit 
Werd gedaan door enkele ileden van het gezelschap die vooruit gingen 
en op 9 februari 1847 kwamen de eerste bewoners uit St. Clair, De vrou- 

‘wen en Kinderen waren in Allegan achtergebleven en zo ging men aan het 
werk. Al spoedig bleek dat men niet over het juiste gereedschap be= 
schikte en kwam men voor dezelfde moeilijkheden die men cok te Pella 
had gekend. Koude, ontbering en een zeer zware arbeid was het lot van 
hen die probserden ruimte te scheppen in de chaos van het terrein. 
Bomen moesten gekapt worden en de stronken uit de grond voordat men 
voldoende vlak terrein had waar men op kon bouwen en onderdak kon rea- 
Îiseren. Er moesten verscheidene hutten gebouwd worden en vanwege de 
„afgelegenheid kreeg men spoedig gebrek aan eten en andere zo noodzake- 
‘lijke dingen. Vaak zonk de moed in de laarzen en wilde men het te 
kleine bijltje erbij neer gooien. Dankzl4 Grootenhuis die altijd de 
goede kant bleef zien en de opbeurende woorden van Ds, van Raalte hield 
men vol. Ze ontstond de plaats Holland, één van de eerste Hollandse 
nederzettingen, die de tijden doorstond en nu nog op. vele manieren her- 
innert aan z'n Hollandse oorsprong. E 

VRIESLAND, 

In april 1847 ging een groep Friezen van 49 personen, zonder kinderen 
met het Engelse schip 'Vesta' de haven van Rotterdam uit met bestemming 
Amerika. Bijna 12 weken later arriveerde men te Holland. Van hen konden 
wa de namen achterhalen en laten ze hierbij volgen: Ds, Marten A. en 
Jetske Ypma van Hallum, 
Gerrit en Maalke de Groot, Jchannes en Leentje Groen, Fokke en Knierke 
Bakker, Ulke en Klaaske de Vries uit Sexbierum, Douwe en Teatske Bouma, 
Ekke en Akke Zijlstra, Geert en Sijke Heemstra, Fokke en Berber Heem- 
stra, Jan en Aaltje Elsma, Lieuwe en Joukje Dijkstra, Jan en Gelbrecht 
‘Fellinga, Wiebe en Hiske Ploegsma, Jan en Attje Wever, Albert en 
Trijntje van Vliet, Jacob en Sietske van der Veen, Christ en Bontje 
Wever, Tearke en Geertje Berkenpas, deze waren allen gehuwd. 
Als ongehuwden gingen mee: Roelof Kroodsma, Geert van der Schouw, 
Jeltje Bijl, Sjoerd Schaaf, Pieter Schaaf, Dirk Willems, Jacob Buwalda, 
Douwe Wijngaarden, Andries Toornstra, Jansje Hoekstra, Dirkje de Groot, 
Matje en Bontje (achternaam onbekend). 

je Vanuit Holland (Mich) werd -door hun de omgeving verkend en pro- 
beerden ze kleigrond te vinden voor hun landbouw. Op zo'n 12 mijl ten 
Oosten van Holland vonden ze die en men trok gezamenlijk op. Ze werd 
eind juli besloten hier ta blijven en in datzelfde jaar stichtte men 
Vriesland, Kiervan bestaat tot op heden nog de oorkonde die men zuinig 
bewaard heeft, Misschien aangetrokken door de "“memmetael" kwamen spoe- 
dig vele Friezen, ook vanwege de goede landbouwgrond de gemeenschap 
daar versterken. Douwe en Teatske Bouma kregen hier hun eerste zoon 
Riens en, Ekke en Akke Zijlstra kregen zoon Klaas, deze beide kinderen 
zijn de serstgeborenen in Vriesland. Al spoedig werden door Ds, Ypma 
ook de eerste huwelijken voltrokken. 
Verdienen deed men nog niets, ten eerste was men te druk bezig om de 
grond bouwrijp te maken en ten tweede men had geen mogelijkheden om de 
eventuele produkten aan de man te brengen. Er was nl. nog geen wegen- 
net en Holland lag op een te grote afstand. Zodoende werd er - veel hout e.d. verbrand in plaats van het te kunnen verkopen. Een mogelijkheid 
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tot verwerken was er evenmin want de eerste zaagmolen kwam paa veel 
later. Met de komst van de zaagmachine en het klaar hebben van enige 
akkers kwam weldra de maai= en dorsmachine en zo klom men langzaam maar 
zeker hoger op de maatschappelljke ladder. Eerst voorzag men in de 
eigen behoefte en toen de opbrengsten groter werden en er meer land 
beschikbaar was kon men ock anderen mee laten profiteren en waa de 
mogelijkheid om handel te drijven binnen bereik gekomen. 
Een grote zet in de goede richting was het aanleggen van een goed af- 

wateringssysteem van de moerassen, De moerassen werden bemalen en z0- 

doende drooggelegd, Hiermee verdwenen ook de giftige moerasdenpen die 
velen destijds ziek maakten en men kon de grond gebruiken voor de bouw- 
welden. Nog een belangrijk aspect in dezen was dat nu het dorp Zeeland 
beter bereikbaar werd;=hetheen voor de gezamenlijke ontwikkeling hier 
belangrijk was, De Frietèh en de Zeeuwen hadden. veel gemeen en za Ont- 
stond er een levendige uitwisseling van goederen en kennis. Ds destijds 

net veel hoelte ontgonnen landen geven tot og vandaag nóg gan heel veel 
mensen een inkomen, vooral aan de \rieslandsrs zoals ze daar genoemd 
worden. 7 
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Lijst van reeds door de Vereniging aangeschatte MICROFICHES : 
CETTE 7 nnie 

  

VERENIGING van ARCHIEFONDERZOEKERS te DOKKUM, 

MICKROFICHES. 

nn nn mr rn nd 

Iniveritaris DTBL — deel 1 — Ned. alg, Fr, Gr, Dr, 1988 = 3 stuks 
Inventaris DTBL = deel 2 » Gel, Ov, Utrecht. 1988 = 3 stuks 
Enventaria DTRL — deel 3 - H-H, Zeeland, ZH. 1988 — 3 stuks 
Inventaris DTEL — deel 4 =— Limburg, N=Bräbant,-- 1988 — 4 stuks 
Inventaris DTEL — deel 5 — Buitenland overigen. 1988 — 3 stuks 
Oostergo Geestelijke opkomsten 1581 = 1 stuks 
Koilumsrland authorisaties 1672-1811 m/indices „3 stuks 
Kollumertand authorisaties 1549-1560/ 1592-1672 m/ind.- 5 stuks 
Fsrwerdaradsel authorisaties 1702-1811, uittreksels 

van de akten m/ indices op fam. en voornemen = 3 stuks 
Tietjerksteradeel authorisaties 1747-1610 = 3 stuks 
Achtkarspelen, Dantumadeel an Kollumerland, 

collaterale successie 1716-1805, m/klapper - 2 stuks 
Oostdongeradeel « Gezinsklapper voor 1812 — 4 stuks 
Westdongeradeel = Gezinsklapper vaar 1812 -— deel 1 = 3 stuks 
Westdongeradeel = Gezinsklapper voor 1812 = deel 2 = 3 stuks 
Westdongeradeel = Gezinsklapper voor 1812 — deel 3 = 3 stuks 
Kollumerland - Gezinsklapper voor 1812 — deel 1 = 4 stuks 
Kollumerland —= Gezinsklapper voor 1812 — deel 2 = 3 stuks 
Achtkarspelen = Gezinsklapper voor 1812 = 5 stuks 
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in pleats yn 'e beammen 

Op in simmerded, dogge wy 1E 
doatp Feankleaster ‘oan 
Op 'e râne fan it doarp, net: 
za fier fan it âlde slot, leit 
it foaredn fan in âlde 
stjelppleats, ditp Ferskúlle 
yn alle kleuren fan it beamte- 
ärlen. De skuorredoarren binne 
meal ferve, yn 'e foarm fan twa 
sänriúners, tsjügen fan wat west. 
is. in Slatpleats eigen can de 
aswenners fan tt slot Fogel- 

sansn State. ' 

Mar Giden hawwe tiden, de pleats 
is net mear yn gebrûk as buorkerij 
mar aa Frysk lÄnboumuseum 

“De Brink", Op dizze pleats: á, 
wenje de hear en mefrou ' Houten Tad k 
Elepgenburg. De man sels is 
jierren lang, boer west en 

nat alle feraldere reau 
bewerre, 

  

It waard in begjin fan in grutte samling 

Fan in weinsteutel nei in meanmasine, fan redens nei belslide, alles is der te 

Pinen. ° 
De tjernmûne stiet yn it terskhús, it hynsteguad yn 'e skuorre. Oan de muorren 

hinget it gereid, team, beage en gurle. Troch de gurie kamen de stokken fan 

le wein of meanmesine. Fierder fine wy weinen en rydtúgen. 
Sels de weinwip is hjir te finen. Er 
It binne de Foarrinners fan de "krik, makke fan hout, detter Fan izer. 

Elts foarjier waarden se brûkt om de weinassen en tuollen fan 'e tajellen te 

smarren. 
Yn it bûthús stiet in rige aan lyts guod en ploegen. Wy sjogge hjir In 200 jier 

lans ântjouwihe fan de ploege, fan hout nei izer. 

Op te souder fine wy it ark wat yn it fean brûkt waard. 
Hjir wurdt in Únderskie makke tusken heech- en leechfean. 
Heechfean is Ontstien ut lânplanten en '"veenmossen", leechfean út wetterplanten. 
In Iyts ein fierder sjogge wy redens, weinsleutels, molkhingster, keacakten, 
äid buortersguod en tromkes. , 
Ek de earste waskmasine en waskplanke binne net ferjitten, It is te Folle om op 
te neamen. Yn de nije skuorre, efter de pleata, steane miniaturen fan stoom- 
masines en dieselmotoren, se binne ek vn wurking te sjen. 

By de muorre lâns steane âlde traktoaren. 
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Mar de measte nijsgsirrigens giet dochwoi út nei de hyndertraksje. 

Hyrnders 

In protte boerewurk waard mel it hynder dien, Foar’ de. meanmasine kamen den as 

twa hynders, foar de skodder, sleepharke, tLemboerd en plaege, ek it ferfier 
sie mei hynder en wein. 

Sels de molksutéler en petroaljeman hiene in kedde foar de wien. 

It Fryske hynder 15 yn Fryslân in protte brûkt foar It boerewurk, lykwein 

en "chaise", üntstien út âld Frysk materdaal, easters bloed, ‘draver, 

Oldenburger “én Andalusiër ;” : 

Trochgeans 1.581,64 meter yn skofthichte, lange manen en In foïte sturt. 

In twadde en tredde type Kynder dy't hjir yn, Fryslân brûkt binne … 

bieme.fan it Gelderske en Grinzer. De Grinslânners of “Groningers” binne 

der net aafölie mear, ge komme út de Fries en. Oidénburger. 
Ek de Belz is yn ús provinsje in bekende ferakyning west. 

De Fryske hynders yn it foarste plak brûkt foar-de "chaise" en lykwein,. 
omdat se swart wiene, San Aykwen. is, ‘der’ ek’ hoch yn it, Huseun te Einen. 

Keffens de behearder, de hear Kloppenburg, moat dizze gein brûk wêze, 

foar de beterdiging yn Stiensgêa (Augustinusga). 
It is in swarte koets emi moai houtsnijwurk en útatyksels. 
Oan de sydkanten hingje de swarte kleden mei „Huasten. 

In bekend teltsje oer sa In lykwein, spiïet, Hd är ‘earne ‘yn Eollân. 

In bekende hynsteman hie in âlde Iykwein köft. 

It wie op in miaie dei, dat dizze weln bûtendoar op 't hiem stie. 

Allas moaat oan de binnen en bûtenkant skjinmakke wurde . - 

Wylst de man yn 'e wein drök oan it himteljen wie, kaamder In jong, steltsje 

cansetten. It famke fûn it mar An nuver ding. en frege har feint wat 1t 

faarstelle moast. TE 
Hy fertelde har dat it An Iykwein wie. Hja woe der wolris vn sjen, en ae 

fuortendalik it kleed omhsech dwaan. 
Mar oooh hearken...safler kaan hja net want ynienen stiek in holle ûnder 
it kleed wei en bromde: Wijoed ik, do moarn 1" It steltsje waard Kjel 
en Ít wie sa 'n spultaje fan op 'e sokken útnaale 17 

"Draagstoel" 

Heist dizze wat fjemde wein, stiet in Fryske "chaise". Ho ja Fryske 7 
In “chaise! js by âlds in Fränskerydtúg. Chaise = stoel ("draagstoelf®), 
Rike 1ju lieten harren gauris yn aa 'ú stoel ferfiere, Om de stoel hinne 
wie In hokje makke sadat men mei min waar ek drosech alet, 
Oan beide kanten siet in-stôk, dêr moaët de "chaise" mei optild wurde, 
1t winske aptle hjir Foar hynder. Ut dizze "draagstoel" Ôntstie 
in stoel op twa tsjellen. fn de 18 ieu moat de chaise nei Fryslân gien 
wêze. De chaise dy't yn it museum "De Brink" stiet is It äldste 
rydtúg fan alle weinen dy't hjir steane. It ferhaal fiet dat dizze wein 

yn likernöch 1785 makke is yn opdracht fan de grevefan Limburg Stirum. 

Dizze famylje wie noch besibbe oan ús keningshûs UI 
Moai 15 wer 2t houtsntijwurk yn de foarm fan krollen an iketûken. 

De bak is denker en de stoel js beklaaid mei read flewlel. 
be tsjellen siltte ek tadin it awarte oan, De goudbiezen op 'e speaken 

dogge it goed, 
Dizze wein hat yn tajinstelling mei oare rydtúgen glin blädfearen. 

De bak hinget yn 'e riemen, it saneamde Priemhangsysteem" en moat yn de 

t5e teu yn likernôch 1430} útfûn wêze, 
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De riemen kinne mel skroeven opspand wurde. 

De "kerkbrik" of "brikwein” hat wol blêdfearren, 
Dizze weln waard wol brûkt foar It beaytsjen en nei it tajerke gean. 
mar ek wal brûkt foar it trou riden. 
Guon fan de äldere minsken binne yn de Gritiger jierren troud mei: de brik, 

De fuorman koe Êta in opstapke op le bok sitten geän, de meiriders’ 

giene troch in doarke efter yn ‘e wein. 
De kruk fan dit doarke is noch makke fan Berlin sulver: Yn te wein kin 
in rútsje del dien wurde, In petear tusken fuorman en meiriders wie dán 
mooglik. 

Yn 'e winter kaan de rydtúgstoof mel, In platte blikken of koperen krûk. 
kaam men tige let fan in besite en 1t wle tige tsjuster, dan stiek de 

man de kearslanpen aan. Óp 't boerehiem waard it Hynder der Foar wel 
spand an op 'e hynstestâl set en krige hea of hjouwér. IE túch waard 
yn le akuorre oan de kapstök hongen. 
Dan kevige de man At stokramt en skoude de wein yn it welnhok, it wie 
dan in smûk plakje foar de feint en de Faas... - 

Dat it net altiten mei hynders rêstich om en: ta-ete, biwize de Tolgjende 
anekdoates. Beide teltsjes spylje hat Sf yn likernôch 1900, 
It wie de gloarjetiid fan hynder en wein, 
It 15 An moaie dei dat keningin Emma wei harren dochter Wilhelmina yn 
'E rydtúg stappe. De fuorman leit de swipe oer de tynderrêgen. 

It giet yn in lyts drafke útein. 
Ynienen...in gjalp, de mar kin de ‘hyriders net mear nâtde en ‘de minsken 

m 'Esein wurde nuver trachelkoar skodde, Op datrstuit , 
springt. in dare fuorman lyk foar de hynders en pakt de twa teammern fèst. 

Hünderten meters wurdt de man meiskuord mar Dy Lit net los. Dan giet 

it stadiger, de blatén jouwe belies. 
Foar de Pamylje Van Panhuys, bewenners fan it “jänhús "Nienoord" 

yn Geinslân) vint 2E winder goed äF. 
In 1907 rekket de wein mei myudera, Puormân en de mishâlding fan de wei Óf 
en belänje yn it djippe wetter. 
Wienourd" is syn bewenners kwyt. 

Boerewein 

Wy geane wer fierder mei ‘ús omgong yn-it- museum, 
It lytse welntsje óp twa tsjellen!1e-in dogkarre óf “ängcärt!, yn 
Ingelân brûkt as besitewsin-én foar TE-boadskinjen. 
Under den fan de bafilkjes eftef in roaster siet de hûn, dizze makke diel út 
fan de húshälding. 7 
It roaster sit der net mear wm of Hat der. nea mA, sitten. Ek vn Fryslân 

waard de dogcart 'in“soárte brûkt. 7 
De Fryske boerewelá is fan Eikérnâch 1900 en hat al izeren assen, de âlders 
weinen hiene houten asseri ef smelle tsjellen. De wein is ferve yn de 
klaaikleuren, reade tsjellen mei swart Azerwurk, de slachtes read en 
grien, de bûtenkant fan de ‘sydberjês donkergrien, de binnenkant read 
en it stakramt en lemoetbiok grien. 
roaroan op *'e wein, stiet in weinbak mei swannenëst, it plak foar de fuorman, 
It swannenêst is einlik in bankje wat op 'e skeiten fsydberjes) set waard, 
it plak foar'de melriders, Rn ft iepen wurkje, yn fe rêch fan it bankje: 
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sjogge wy In wite rêne, 
Keffans guon mact dat ín rourâne wêze, 
In tal fan dizze weinen binne brûkt op 'e Fryzendel yn Bugum, de Tokdei fah 
it Fryske hynder, ta beslút fine wy bûtendoar de meanmasáines, sleepharken, 
foarkjeskodder, gewoane skodder, derdkarre en Jarrebak. 
It ís allegear pguod bm bewarre te bliuwen en dêrom âa dt te hoopjen 
dat sa 'm museum fan alle kanten en einen stipe wrdt. Dan kinne wy no 
en letter sizze: "Sjochria Jehanves, sa wûrke úa päke en cerpeke”, 

D.A. Zwart, Dyksharne ûnder Ie, 
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Churchill P, e.a. “Het boek van het paard", 1982 

Kristlik wykblêd "De Spiegel", 1958 of 1959 

Museum "De Brink", Feankleaater 

De älderein. 

  

NIEUWE AANWINSTEN OP DESTUDIEZAAL ks hamwêerden, 

Nieuwe indexen van de FAF 
Fieroader volgt een bijgewerka overzicht van de sinds september 1991 door de Freonen fan de Argiven prik A5) 

vervaardigde klappers. 

    

FAF.or. Geklapperdeltemms Op de studiezaal te vinden di, 

204 LidmateaUist NH DTB 444d 

205 Authorlaaties Bolsward (1653-1700) - Nadere Toegang 13.142 

206 Gezinsklapper Sneek NH (A-F) DTB 679h 

207 Gezinsklapper Sneek NH (G- Jakob) DTB 67% 

208 Gezinskiagper Sneek NH (Jan-M) DTB é79d 

209 Gezinsklapper Sneek NH (N-W) DTE 67% 

210 Gezinsklapper Sneek NH (voomaam moeder) : DTE 6?$f 

Genealogieën 

Ie afglopen jaar zij devolgende gestopt aan de cle ogevong 

GEN, 832 Roterdams Kwartier- GEN. 240 Cupery " GEN.850 Beilanus 

__ statenboek GEN. 841 Geneatogboek GEN.851 Hoekemá 
GEN, 833 Tjalkeins GEN,842 Wiersma GEN, 352 Zuidema 

GEN. 834 Bouma, Polet GEN, 843 Roorda (van Eysinga) GEN,853 Velimen/Veldman ' 
GEN; 835‘ Kluwer „GEN.844 Blumers GEN.854 Oppewal 
GEN, 836 Verduijn GEN. 845 Hellema GEN.855 Van Scheltinga 
GEN. 837 Van der Zwaag GEN, 846 Hannema GEN, 256 Huisman, Harkema 

(Wouterswoude) GEN. 847 Kreeft GEN.357 Lettinga 
GEN.838 Van Hijum GEN, A8 Seepma GEN,858 Van Hatrsoiie 
GEN. 839 Bandstra GEN. 849 Buma,Miedema



JAN BEES EESTERBROUWER zor ANJUM troch Reinder K. Fogrma ; 

Yn Éerskate wite. en kohjeren Hürdr, ‚Jan Reijtses út An jen as 'meesterbroùwer" 
omskreaun. It ig nijsgjierich om yn de rige fan hoeren en arbeiders ris In oer 
berop. van te treffen by de foarâlders. Om't der út de argiven fan Anjum noch- 
alwat welrekke is, falt it net ta direkt grip op de brouwerij te krijen. Dochs 
is At mooglik om fia omwegen An byid fan dit berop te sketsen, : 
Om te begfinnen de Jokaasje: yn de floreenkohieren ‚stiet de brouwerij op 
nÛmer 224 beskreaun. ús yn de Frânske tiid it kadaster ynfierd wurdt, kriget 
er nûmee B 146. Hy stiet op de hoeke Bromierdwel -  T5jerkestriitte. ekean foar 
de pastorij oer, 

Jan Reijtses brâkte it pân as wente en es brouwerij, Yn 1846 tiet yn it, ka- 
daster: in pakhûa dat dit jier rnrjochte is ts wente. Yn 1857 wurde der zeis 
twa wennings fan makke, Hjoed-de-dei stiet der neat mear eà wurdt de romte 
brûkt as parkearptak. 

De wente njonken de brouwerij waard ya de Fränske tiid yrrjochta aa kazerne 
foar de diane's, Aa der doe noch bier makke waard, sil soke At soldatefolk wol 
noaske hawwe, . . . . 
Jan Reiltses wie net de- iennichste brouwer; Lieuwe Folckerts wie ayn pleatslike 
kollega. Dy stiet ek yn dt floreenkohier, rûmer 225. (kadaster B 218}:De Ewad- 
de hrouwetij wieso de’ Te jerkeSEr zi tre: dsjocti kdartsje) Skean faar dizze 
brouwerij oer soe in pomp west hawwe wêr't de manliu harren foarried wetter 
helje koene, 

, 
5 beg tin 1709, rekke it drinken fan kof je en tee wat mear Yn \ gebrûk mar dochs 
naam it biet nöchäld wichtich plak yn. Eoärciid wie “briet a fölksdrank dy" &: 
der yn soarten. wies: rdt gewoane daaglikse, drinkelbier. dêr! net folle alkohol 
yn siet; Haarl Lias: bier; Dokkumer Maartebigi én neat max op; „De mannichte 
hap en alkohol.. „wiarferskillend, de. kwahiveit fan it wetter wie ek tige wicha’ 
tich. Te Dokkum waard wetter út de Bonifatiuspomp brûkt, sjoch ek by it gilde 
reglemiat. 

It bier waard faak út in têst fan Lerdevurk dronken, of êt in: tinnen beker - 
af flapkanne. Ër Erutte feesten, waard och” ‘Li, Aldervetske dt inkhoarn brûkt, 
Elkenien- dronk :by.- Alderhande gelegenheden. bier. RE 
Brouwers yn steden koene harren by’ giïden carislute mar koene barren dan oan 

“de mégels hälde. Diene se dat net, dh. Folgen der boetes. Sa hie de stâd 
‘Sneek yn TÉ stêdsboek fan 1456 ferskate. „artikels ioar de brewvers opnemen : 
152: Van bynneë huys to tappen wy oft bier: 7 
Îtem, alle die tappers, die wyn ‘aft bier pft wat dranck hedt zr vercopen 
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bynnes huyse oft buten huyse, zullen vol mengelen gheuen ende tappen in Eynnen 

kannen, die gepegelt (itige) zyn ende onser stadt merck hebben, by een peen 

van VIII pondt, soo dick als zy daeroff becoert wordden. 

153: In gepegelde kannen zal men tappen: 

Ende wie compt mit kannen, die onser stadt merck hebben ende gepegelt zyn, daer 

sal men ín tappen sonder meten mit huer maten, by een peen van VIII pondt. 

En’ yn. ferbân: niel it bfângefaar yn de tiid dat de measte wenten nach fan hout 

wiene: 

217: van brouhuysen ende van brouketelen: 

Item, alle brouwers zuilen horen brouketel bemueren met een panmuer, ende ist 7 

dat die ketel by dy want come te staen, soe sal die want gemuert wesen een 

wagenschot hoech, ende twee vaeck toe liemmen ouer den ketel, by een peene 

van twee pondt alsoo vaeck als zy hiervan becaert wordden. 

ne 
hi 
dn 
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aapt Cogeodifer be bitivermal Migiel apt Bf ton tear al Pruls-Cirrehijfard Â 

Boppesteande illustraasje út in Ingelek tydekriëtis wol Ean 1747 mar Mit dochs 

sjen wat men jin fan sa'n brouwerij foarstelle moat. 
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It leit net foar de hân dat Jan Reiftses en Lieuwe Folckerte lid wiene fan dE 

Dokkumer bierbrouweragilde, Soks soe konkurrinsjeferfalak jend wurkje, Dochs 

goe der foar it gilde fan Dokkum yndirekt in oanlieding west. hawwerkinne, dat 

se oer de brouwers fan bûten de stêd praten hiene of dat der Öfspraken makke 

wiene, It argyf fan de brouwers Âs mar beheind en ik dêr neat fan sokke saken 

yn fûn, … 

De âldste_ tekst fan át gilde is in perkamint mei it gildereglemint út 1648. 

Dèr stiet yn van jön hoe! t £t bier ferkacht wurde moat, dat brouwers fan bûten 

de stêd, net samar dn brouwerij begjinne meie, enafh. 

De twadde tekst is fan 1708 en befettet in öfspraak tuskúû de brouwers fen 

Dokkum oer it oplossen fan swierrichheden dy't ntstean ‘kinne, Beide teksten 

binne hjirnet opnommeki 

Jen Reijtses sit hin oan soartgelikense regels hälden hawwe as yn it gilde- 

reglemint foerkomme. Die hy dat net, dan priizge er himsels ommers út 'e 

merk. De akte van vérbinteniase hie hr neat mei fan dwaan: 

Lieuwe Pölckettá komt ya An prökuraasjeboek fan Eastdongeradiel foar, hy leve- 

ret bler oen it wurkfolk dat de seedyk makket nei dn trochbraak. Harke Andries 

in dan ek as brouwer ‘yn Anjum wurkeum, hy soe de foergonger fan Jan Reijtses 

west ‘hawwe känne. Wat opfelt iede grutte leverânsje Fan de Dokkumer brouwers 

en de lytse byiïrage fan de Anjümers, Wie dat in kwestje fan freonepolityk of 

wie (Ë Vokkumér' bier sardich better:as it Anjumer? 

Yn de tiid dat Jan Reiĳjtsea bierbrouwer wie, sil hy der ridlik fan bestien hawe 

we. Sa om 1730 hinne waard 1t yn hiel Nederlân hurd minder mel de bierbrouwerij 

en dat hie ferskate redenen: welfallen fan de sksport; teninmende- konkurrinsje 

fan oare dranken; Éerairdering fan de keapkrêft by arbeiderslju - bier waard 

foar harren dn -lúkse; hége “belêstings dy't op At bier drukten Iykas konnumpe je- 

Impost en de imposten op geriaal en branje. 

It brouwen Éan bier gie tn hiel jier troch mar bier dat bewarre wurde moaat, 

weärd etlinne yn oktober, novimber, febrawaris en maart broud. Bier det fan 

apttl'oant septimber makke waard, bleau net langer as fjouwer dagen goed. Troc! 

de waarmte waard it flau of soerich. In de wintermoannen wie 't sa käld dat dt 

koarnù net kymde, It seit hinsels dat der yn de gandlike moannen in grutte foar 

ried produsearre waard. 

Bier dat begjin 1700 it meast produsearre waard yn ús lân wie Mestreeche Aajt, 

in dûnker bier, makke mel koern en hop, fia it boppegêstingsproses. It wie in 

“ningsel fan út himsels gêstend koarnmout-wort en feräldere, op fust lagere 

ILttiksoer- en molksoerstekkige bieren, Dit wat goerige bier holp goed tajin 

de toarst en paste by 1t ewiere, fette dken fan dy tiid, 
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‘Gildereglement van de Bietbrouwers tot Doecum, 6 april 1668. 

“(Streekargyf Noard-East Frystân. BBG 19 

Burgeneesters, Heren ende Raeden der: steede Doccum doen condt, certificeeren 

Fade verclaeren mítt desen Naevolgende occulare interpertie bij onse Collegen 

de Edel Edele Fopcke Sydaes ende Roord:Siourdtäston gedaen ende gehoort haeb= 

bende hun rappart, de aamentlijcken brouwers binneit Doccus geconsenteert ende 
„geapprobeert te:hebben de naevolgente atritslen nopende 't vercoopen van hua- 

nen bieren ende andersins. 

1. Éeratelijcken dat geen ‘brouwers? súliëù” vermogen eenige bieren te tappen, te 

vercoopen als mét: een maët-ófte kanne_ van anderhalven Fries Mingeten groot, 

met die halve maete-naer àftvenant. ee 
„vvèi Dat bij de brouwers-vcör 'trachfgolders bier niet meer noch min voor sooda- 

: higen kanne sal worden gefoten eÌs een stijver, acht penningen ende deselve 
naer advenant. Ben er ' 

„3. Dat 't vijfguldere bier soödantge ‘kanne niet haoger noch minder sal werden 
gegeven ofte uijtgéstótär, ‘le’ bor een stuijver ende dieseive nae advenant. 

6, Dat het dunne ofte drieguldera bier niet hooger noch geringer aal werden 
levert als soodanige naét vdor ‘acht penningen ende desetve nee advenant, 

Bu Dat geen brouwers sullen vermogen ‘eenigh bier, 't sij soo 't sij, in vaeten, 
‘guiĳpvaeten ofte andere kannen ende ‘kruïcken uijt te setten ende vercoopen. 
sonder de voorgemelte mäete te’ ‘gebr uijcken ende’ alles daermeede te meeten, in 
‘Noegen Vooren in gestelt is, ‘dat góodátighe vaetèn vrij souden meeten van 

een yegelijcken brouwer, weleke mét ‘hún eijgen’ merck ende letters aen yder 

boom zijn geteijckent, sullen môgén’ ‘werde uutgeset ende bij vasten naer ad 
„verant voort, doch niet ininder: wesen sal afs van een goede tonne. 

6: Dat. een yegelijck brouwer sát’ getiolden zijn tot onderhaidt ende ophoudinge 
van de fonteijne esi dua en:die: (is. Ydobbe van veder lastmondt ofte andere 
grams, die sil sullen geraëcken te verbrouwen, te betaelen twee stuivers 
alles soo wel tot opalattinge, schoonmaeckinge van de fonteijne als tot 

" dienste inde gemeente burgefije ende ‘ingeseetenen deeser steede, 
T..Dat van nu, voortaen geen brouwer binnen de stadt ‘Comende sal vermogen 't 

verschreven handtwerck te:becdmen binnen deesen steede te volvoeren gonder 
‚_:Sich eerst ende alvorens deese articulen geeubmitteert te hebben ende daer- 

boven aen de brouwera ofte bewindhebbers te betaelen ges caroliguidena 
waervan die eene helfte ten profijte van de magistraat ende die andere 

Shelfte tot profijte van de brouwers sullen werden geconventeert, 
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8. Dat om de brouwers gemeene saecken te beaturen twee brouwers sullen worden 

gestent bij pluraliteĳjt van stermen welcken allen ten overstaan van de 

praèsident. brugemeester aullen verrichten ende däcideéren. Vóorts ie gepre- 

caúceert dat de twee gecommitteerden van de brouwers voort eerste jaer uijt 

hun tweeën sullen loeten die afgaen sal, in welckera plaets bij plareláteijt 

van temmen een ander sal werden vercooren. Gd Alle Jäeren van haer’ 'âd- 

mindstretie sullen doen, reckeninge bereijt ende reliqua ten overstaen als 

vooren. 

5, Det alien ende een yegelijck brouwer deeze articulen ontredende, sullen ver 

velten inde pane (mboete} ende breucke van twee caroliguldens voorde eerste 

reïja, ende sooveel ende vaeck ymândt bevonden werde overtreden be hebben, 

sal 't echtens dubbelt betaelen, 't ej dan dat die verreëd U de brouwers 

ofte hunne boden werden begaen. | | 

10 Dat allen dengeenen die deese articulen „Sullen geraecken ke overtreden, 

aullen gehouden sijn de breucken faito te betaelen tot Judicature van de 

praesiderende burgemeesteren ende de gecommitteerde brouwers, atles bij 

pane. van vealte paecatde excecutie, sonder eenige Eiguer van recht te. ga 

bruijcken eerdat de faultio van een geloofvaerden persoon gal werden 

bewezen, 

11 Dat dèn brouwers aullen gehouden sijn hun ateaminge te doen alle jaeren tan 

nu voortaen op Sinte Bonifatijdach, ende wien alsdan niet compareert alsmede 

op andere bijeenkoasten nae gedaene &ensegginge, SAL teickensg verbeuren 

vier stuijvers. 

12 Yaorts belasten wi burgemeesteren ende taeden voorschreven alle brouwers 

binnen de steede om haere poinctuele nae de bovenataande artienien ende 

poincten volcomentelijck te feguleeren ende achtereenvolgena op aaamen 

voorschreven: verhaelt, Doch allea bij pravise ende revocatie van on& burge= 

meeateren voorschreven ooirconde hebben wij onder deesen doen hangen onsen 

greotaten stadtszegel ad causas ende bevestent met onsen aecretaris handt. 

tot onser ordanne doen bevestigen. Actum Doecum op otsen raedthuijse, de 

Óden aprilis 1648, 
Fopcke Sydses Eifnt Goffea (7) 

(In de marzje en tusken rigel 7/8 is letter wat byskreeun, dat is hjir net 

vernommet . } 
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CGENERLOGIE 

Van dhr. D. J. Leij uit voorachoten Js de volgende Inzending, die spé- 
ciale” aandacht vraagt vanwege hiet feit dat het 250 jaar geleden Is dat” 
de naam- LEIJ ontatond, Uitgevoerd in verschillende, parentelen en on. 
derlinge verbondenheid wordt de naam LEIJ gedragen door heel wat per- 
sèhen dië door dhr; Leij op schrift zijn gezet en vóór M- … een bron 
Vak infernatie kunnen betekenen. 
Er werd gekozen voor de volgende titel: 

Het parenteel LEIJ en de vissers van Hoddergat. 

A et ciltsteäh van dé naäh” LEIJ: Op 28 Jäbiacl 192 was ‘het :250 jadr 
kint JANS van Oude:Lelje in:Veenwouden trouwde met BEITSKE, 

  

JURJEN 
De' haar TS Gitstond' omstieeks 142 omdat” men ih’ Veenwouden eenvoudig” 
heidshalve de voorzetsels."van.der” wegliet. … 
Fytter Jans Leij was veenbaas en schipper, doopsgezind en geboren. ín 
1709 In Oude Leije als zoon van Jan Pytters en Aeltje Gerbens. - 
Jen en:-heltje trouwden. in: Finke op 22: janwari 1708. 
Zijn vrouw Beitske Jurlens huwde voor de eerste maal te Anjum cp 22 
maart 1733 met Jolatinel Gerhens.' Bij dit huwelijk waren laatstgenoemden 
allebei uit dit dorp afkomstig. Beitske Jurjens werd op 12-10-1710 te 
Rijperkerk gedoopt. Zij was een dochter van Jurjen Wijbrens en Tjátske 
Pieters. (zie ook authortsatiëboek: Dantumadeel: DAN 6G1-197:van' 26-08- 
1724, ouders. beide overleden), -., …… : ee 

Uit dit huwelijk van Pytter Jans Leij en Beltake Jurjens zijn d 
kinderen bekend: : ‚ 

Is Jan Pytters Leij * Neenwoudern:ca 1743, schipper, X Veenwouden 7-11 
te, 1765 met Fokjen Jacobs van Kurmevoude 
2, Aaltje Pièters Leij * veenwouden' da 1745, ‘X Veenwouden: 4-3-1771 met 

Jan Öeges vander Veen, schipper te Garijp. 
3. Wijbe Pyitera Leij * Veenwouden ca 1747. 

BIj getuigenis voor het Hof van Eriesland in 1787, 40 jaar oud van 
“beroep: wever. Niet -bekond-of..hlj;gehuud vas. 

4. ‘Gerben Fytters beij * Veenwouden ca 17/50, praamvaarger, X Veenwouden — 
21-5-1780 met katje Martens ” van Veenwouden. Dochter van Marteti 
Sierks.- in: het was ook gezin. aanwezig Jurjen Johannes *1740 en 
zoon van Johannes Gerbens en Beitske Jurjens. Jurjen nan in 181) 
cok de náam Leij äan. ' 

B. Het gezin van Gerben Pytters Leij naar Paesens /Hoddergat. 
Tussen mel 1792 en mel 1793 vertrekt Gerbén Fytters Leij met zijn 

gezin naar:Paesens. ‘Zijn huis In Veenwauden-ep de Fennen (dat hij 
in 1781 van zijn ouders kocht) verkoopt hij pas op 1 september 
1794 aan zijn halfbroer Jurjen Johannes Leij. 

Vanaf 2 april 1786 beschikte Gerben over sen nieuw Coffe-schip, gekocht 
voor 569 Caroli=gulders, Het schip was 45 voet lang en 9 3/4 voet wijd. 
Niet bekend is of dit. schip ook als vissersvaartuig is gebruikt. 
Erben Pytters Leij overleed in 1801 te Pässens, 2440 weduue wasin 
1817 winkeliersche te Paesens (ook turfverkoopster}, dij overleed. pas 
op 21 april 1846 te Paesens op 89 jarige leeftijd (zie NB 1.). 
Het echtpaar kreeg da volgende kinderen: 
1. Fytter Gerbens Leij * Veenwouden 3-4-1783, gedoopt 4 med, Verder 

geen gegevens bekend, 

2. Beitske Gerbens Leij * Veenwouden ca 1780 en overladen te Nijkerk 
13-11-1855. Gehuwd Nijkerk 27-5-1804 met Mark Johannes van Nij- 
kerk. Deze neent in 1811 de naam “de Vries" aan. 

3. Berber Gerbens Leij * Veenwouden ca 1785 en overleden te Moddergat 
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19-9-1848, gehurd Nes (Moddergat) 30-12-1810 met Monte Hartens van 
Kes, die de naam “van der Lei" aannam. Bij zijn overlijden 8-3- 
1855 te Moddergat werd hij vermeld als Monte Martens Lei. 

4, Bontje Gerbens Leij * Veenwouden ca 1787 en overleden te Moddergat, 
18-12-1882, huwde te Nes (Moddergat) op 26-8-1810 met Eelze Taekes 
(van Nes), Eslze Taekes nan de naam "Visser" aan. Ot 

5. Martje Gerbens Leij * Veenwouden ca 1787 en overleden te Nijkerk 5- 
2-1852, gehuwd te Paesens 10-6-1810 met Pieter Nuttes. Pieter die 
eveneens de naam “Visssr" aannam in 1811 overleed op 13 Juni. 1842 
op 35 Jarige leeftijd in een schip te Moddergat. En 

6. Marten Gerbens Leij * Veenwouden ca. januari 1793 en overleden ts 
Paésens op 1-8-1821 huude te Paesens op 3-4-1817 met Jeltje Frede-. 
rika Schregardus, Marten was schipper van beroep. 

In Paesens en Moddergat wist men zich met de spelling geen raad, 
wat de naam Leij betrof. De bron ervan was niet meer bekend, Als: 
da naam eerder als beij werd aangegeven staat in een huwelijksacte 
dat het niet LEIJ maar LEI moet zijn. terwijl ook het ongekeerde., 
voorkomt zo blijkt uit diverse 19e eeuwse acten. Of 
De oorspronkelijke vorm Leij verandert uiteindelijk vrijwel steeds 
in Lei. 7 7 ' 

Bij de naam van der Leij/ van der Lei ziet men gelijksoortige 
verschijnselen, terwijl soms “van der” wordt weggelaten. 
Op het monument ter herdenking van de ramp is de spelling van de 

„namen niet altijd in overeenstemming met zoals deze bij de ge- 
boorteacte werd vermeld. Daar staat tegenover dat betrokkenen zelf 
cok niet altijd wisten hoe ze hun naam moesten schrijven... 

C. De ramp van Moddergat, 

Op 4 maart 1883 voer de vissersvloot van Paesens en Moddergat uit 
naar het z.g. Scholveld ten noordoosten van Borkum op ongeveer 
50km van de thuishaven. À 
Een dag later op maandagmiddag 5 maart stak een noordwesterstorm, 
op dis án de loop van de nacht aanwakkerde tot zware storm uit de 
richting van noordwest tot noordoost. 
Eerst in de late avond van 5 maart 1883 toen de storm al aanzien= 

„lijk was toegenomen besloten de vissers zo snel mogelijk naar huis 
te zien te komen. 
Rond Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling verongeltukten 17 
vissersschepen en kwamen 83 vissers uit Paesens en Moddergat om. 
Voor nadere gegevens over de ramp van Moddergat kan verwezen wor- 
den naar het boekje daarover var H‚Ybema en H‚ de Faan in 1977 
uitgegeven door de Stichting 't Fiskershuske te Moddergat. 
Cok het hiernavolgende is deels op deze bron gebaseerd. 7 

Per schip was er eon bemanning van 5 personen waaronder de schipper. 
Het vissen deed men voornamelijk in familieverband, Ook het elgendon 
van de schepen berustte vaak bij meerdere familieleden gezamenlijk. 
Vaak had de schipper verschillende zoons aan boord, een of meerdere 
broers, een zwager, een oom, een neef enz. enz. 

Bij de ramp van 6 maart 1883 werden bepaalde families heel zwaar 
getroffen, terwijl andere families nauwelijks verliezen leden, 
Omdat het: een kleine gemeenschap was is er wel de kans dat doch- 

“ters uit niet zwaar getroffen families hun echtgenoot verloren die 
bij zijn eigen familie meevoer. E 

In het parenteel Leij ziet men de volgende effecten: 
1. Beitske Gerbens Leij en Mark Johannes de Vries hebben geen nazaten 

die bij de ramp omkwamen, Zij woonden in Nijkerk en werden geen 
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visser, 

1, Van Berber Gerbens Leij en Monte Martens van der Lel ian dén nazaat 
om het leven, Dat was de kleinzoon Monte Pieters van der Loi, 
2öjaar en gehuwd op 1-6-1878 West'deel met Hiltje Engels van Dijk. 

3. Bontje Gerbens Leij en Eelze Taekes Visser hun nazaten bemanden de ' 
WL=3. Twge zoons en drie kleinzoons kwamen met dit schip on. Als 
bemanningslid van de andere schepen kwamen nog 2 kleinzoons en een 
schoonzoon om. Tenslotte was nog een echtgenoot van een kleindoch= 
ter het slachtoffer. 

4, Er waren geen nazaten van Martje Gerbens Leij en Pieter Nuttes Vis- 
ser bij de ramp betrokken als slachtoËfer. 

5. Wel kwamen van Marten Gerbens leij en Jeltje Frederiks Schregardus 
een zoon en drie kleinzoons om, 

De inventarisatie leidt. tot het volgende overzicht: 
Kazaten van Eelze Táekes Visser er Bont je Gerbens Leij. 
  

De, bemanning van de WL=3 een blaas van 1880 "Zeldenrust": 
1. Gerben Eelzes Visser, *Naa WD 21-10-1820, 62 jaars zoon. Gehuwd te 

Nas ap 7-2-1856 met Hendrikje nouen Jansma (weduwnaar op 6G-3- 
1883), 

2. Korneils Eelges Visser, *Nea WD 23-6-1826, 56 jaar: zoen. Gehuwd met 
Janke Jans Basteleur. 6 kinderen waaronder zijn zoon, 

8. Jan Kornelis Visser *Hes WD 7-11- 1857, 25 jaar. ongehuwd; kleinzoon, 
maakte eveneens deel uit van de WL-3 bemanning. 

4. Taede Jans Botstra “Mes 25-4-1852, 30 jaar ongehuwd; kleinzoon, zoon 
van Hartje Eeìzes Visser (*Nes 1829) en Jan Taedes Botstra gehuwd 
op 7-9-1850 Westdongeradeel. : 

3. Jasper Pieters Visser *Nes 13-6-1853, 29 jaar; kleinzoen, zoon van 
Pieter Eelzes Visser (“Hes 1817) en Sibbeltje Jaspers van der 
Ploeg. Jasper was getrouwd met Aukje Tietes Post en had twee doch- 
tertjes én een zoontje. — 
Verder nog: 

6. Folkert Wietzes Visser, 26 jaar ongehuwd, zoon van Wytze Folkerts 
Visser en Antje Eelzes Visser; kleinzoon en bemanningslid van de 
WL-3 "De Jonge Dirkje", 

7.-Taeke Pisters Visser, 24 jaar, waduwnaar, zoon van Pieter Eelzes 
Visser en Sibbeltje Jaspers van der Ploeg; kleinzoon. Bemannings- 
lid van de WL-20 "Vrouw Jeltje". 
Overige verwanten: . . 
Wytze Folkerts Visser, echtgenoot van nazaat Antje Eelzes Visser, 
*Nes WD 29-5-1523, dochter van, Eelzes Taekes Visser en Bontje 
Gerbens Leij. Wytze was bemanningslid van de WL-6 "Nooitgedacht". 
Klaas Jitzes Visser, schipper op de WL-4 "de Klopper", 43 jaar, 
echtgenoot van Pietje Taekes Visser, *Nes 1837, dochter van Taeke 
Eelzes Visser en Orseltje Gerlofs Visser, kleindochter van Eelza 
Taekes Visser en Bontje Gerbens Leij. 

  

Nazaten’ van Monte Martens van der Leij (visser) en Berber Gerbens Leij. 
  

  

i Marten montes van der Leij, “Mes WD 4-10-1811, overleden West'deel 1- 
32-1570 (weduwnaar) visser te Kes, X West'deel 21-10-1847 met Kinke 
Frederiks Sousma, *Nijkerk ca, 1802, weduwe van Piater Jurjens 

“Visser, dochter van Frederik Johannes Sousma en Antje Pieters. 
II Gerben Montesa van der Leij, *Hoddergat 25-4-1813, overl. Vest'deel 

14-2-1877, X West'deel 23-5-1844 met Grietje Sjoerds de Vries, 
dochter van Sjoerd Douwes de Vries en Rinskje Wytzes (vissers). 
kinderen: — 
A. Honte Gerbèns van der Lai, “West'deel 9-4-1845 en overl. West'- 

2ö



deel 23-7-1873 (acta). 
hb. Sfoerd Gerhens van der Lei, “West'deel 9-4-1645, overl, Nes WD 

3-7-1914, Visser, Gehuwd West'deel 21-5-1870 met Klaaske 

Jitzas Visser, * Nes WD 1-5-1845. Kinderen Gerben *Hea 25-6- 

1871 an Jitze *Nes 16-11-1878, : . 

&. Douwe Gerbens van der Lel, *West'deel 28-4-1852, overi. Wierum 

5-6-1944. Gehuwd West'deel 28-5-1881 met Akke Willons Elzin- 

ga, deehter van Willen Jacobs Elzinga en Grietje Dieké Groen. 

Kinderen: Grietje “Nes. 15-5-1882, Na de ramp nog: Getbèn *18- 
6-1886, Willemke *3-10-1887 (overl., Willemke KO-4- 1589, 

Sjaerd *24-5-1893, Montje “1-4-1896 en Ulilem *13-9-1898, 

‚allen te Has. DE „: 

II Pieter Kontes.van.der hel, *West'deel-20-1-1820, overl, West'deel 

0 0-16-1479, visser, gehuwd West'deel 24-5-1551 met Liskje Jans 

Post, dochter van Jan Arends Post en Reinau Sakes de Borg. (vis- 

„sers. ta.Nes). be en 

… kinderen: -, B 

_ ‚ a. Mont Pieters van der.Lei, “Nes WD ca 1854 en overl, bij de ramp 
van Hodderget 6-3-1883 als bemanningslid van de WL-14. 

Gehuwd West'deel 1-6-1876 met Hiltje Engels van Dijk. kind: 

… Pieter *West'daek 6-7-1879. Ee 

b. Jan Pieters van dar Lei, “Nea WD 5-6-1858; overi na 1899, ge= 

huud West'deol -6-9-1684 met Leentje Kornelis Woudwijk 

‚Paesens 10-14-1660. kinderen: Reino *Hes 16-10-1892, Pister 

Kies 10-3-1888, Kornelis *Hes B=6-1886, Bregtje “Has 4-10 

1890 en Mont. “Nijkerk 20-10-1899, 

c. Reinout Pieters van der Leij, “Nes 23-11-1865, overl, Mes 28-10- 

1942. en gehuwd Oostd'deel 29-11-1694 met Ate H. Visser, *3i= 

1071869, overl. Nes 1-2-1946.' dochter Liskje Visser “Nes 1-5 

_ 4902 en Overl, Wes 31-1-1976. 
d, Wytze Pleters van der Leij, “Nea 25-10-1869, overl. Paesana? 

_id=G-1942. Gehuwd Oostd'deel 14-12-1895 met Antje Woudwijk 
*Paeaens 15-6-1869 en overl, Paesens? 28-5-1947, Kinderen: 

Liskje “1900, overl,-10-12-1915 en Pieter “Paeséns 13-6-1903, 

IV Kenne Hoptes- van der Lei, “Nas 20-12-1927, overl. Nes 11-10-1914, 

arbeider. 
„1e huwelijk West'deel 8-11-1851 met Sijke Sipkes de Jong, Nen 

“1827. Kinderen uit dit huwelijk: Sijke *Nea 10-9-1859, Berber “Nas 

14-5-1857, Tiotje “Nes 12-9-3652, Honte “Nes 5-6-1867. 

2e huwelijk West!'deel 5-3-1887 met Tletje Pleters Schregardus “Has 

3-10-1850. kind: Hendrikje “Nes 29-11-1859, 

W Wytske Montes van der Letj, “Moddergat 6-1-1823, overl, West'deel 9- 

B-1863. Gehuwd West'deel 1-6-1850 met Pieter Sijbrens Dijkstra 
«Paesens 1824, zoon van Sijbren Pieters Dijkstra en Sieuwke Har= 
tans Past, vissers te Hes. 

VI Antje Montes van der Lei, *West'deel 15-12-1815, overl, Kest'deel 

23-9-1670, Gehuwd VWest'deel 17=Be=lbd4 met Geert Andries de Jong 

“Holwerd ca 1818, schipper te Moddergat, zoon van’ Andries Geerts 
da Jong en Jetske Cornelis van der Heulen, schippers te Moddergat. 

  

  

Nazaten van Harten Gerkens Leij en Jeltje Frederiks Schrégardus. 
  

  

‚De bemanning van.de WL-2l “de Jonge Marten", bouwjaar 1877. 

‘1. Frederik Martens Leij, “Paesens 11-10-1818, 64 jaar: zoon. 

Gehuwd te West'deel 29-5-1847 met Tyttje Tietea Visser, zowel hij 

de geboorte als bij het huwelijk wordt de achternaam als Lei] 

vermeld. De bij het huwelijk daarover apart afgelegde verklaring 

wordt ondertekend Guus F.l,bei. 
— Het echtpaar had twee zoons en een dochtertje Jeltje dat In 1854 

op S-jarige leeftijd stierf. Beide zoons kwamen om bij de ramp. 

Ag 

 



… … Frederik waa schipper. : - 
2. Harten Frederiks Lei, “Wegt'deel 14-11-1850; kleinzoon, àd jaar, 

ongehuwd, zoen van Frederik Martens Leij en Tyttje Tietes Visser, 
Seed Gerbens Leí, “West'deel 5-6-1854, kleinzoon, 30 jaar, onge” 

… huwd, zoon van Gerben Martens Leij (1820-1677) en Froukde Sjoerds 
‚de Vries (1824- 1316}. 

Verder nòg: ' 

4, Tiete Frederiks Lei, iest! deel 30-7-1852, 30 jaar, gehuwd met 
orseltje Aukes Visser. Kinderen: Frederik 3 jaar, Auke 1 1/2 Jaar en 
Tjeerd 6 mnd. Zoon van Frederik Martens Leij en Tietje Tietes Visser, 
Benmanningslid op de WL-Ié "de Wier Gezusters" waar zijn com Wilten 
Tietes Visser schipper was. De Schipper was voor 1/3 en vader Frääerik 
Martens Leij voor 2/3 eigenaar. 

  

fs 

NB: Bij haar overlijden op 44-8-1846 voerde antje Mertens de achternaaa 
helf. Zij stierf op &9-jarige leeftijd. Volgens de successtemenorie 
Ïie zij na sen huizinge en eff staande en gelagen te Paesens, gequo- 
teerd nat nr, 53. Bij het’ kadaster bekend Gen. Nijkerk R870/471. 

_ Bij het kadaster In Leeuwarden trof Ik de volgende gegevens aan: 
volg no. 470 Gerben Leij huis en erf 1 roe 20 el. 
volg no. 471 iden ‘boomgaard … Ì roe 75 el. : 
Verkoop 1847 aan Frederik Martens Lel, watroos in het Moddergat, Vol- 
gende eigenaren waren Pieter Jans de Jong, gardenier te Paesens (tot 
1862), Marten Dirks Groen, gardenier te Paesens (1064-1863), Antje 
Pieters da Jong (1563-1868), Freerk Harmens van der Ploeg, vischjager 
te Páesens (1568-1916), Douwe Meinderts Meinsma, arbeider te Paesens 
(1916-1961), Meindert Douwes Meinamta (gehuwd met Lolkje Veenstra, 1961- 
1966), Kornelis Martens Cuperus, arbelder, gardenier te Paesens (gehuwd 
met Jantje Kòudenburg, 1966-1971), Dirk Visser * 23-10-1943, visserman 
‘te Paesens, de Buorrens 23 (1971, 1972 nadien samenvoeging met loods, 
wijzigifig 1979 niet meer genoteerd. — 
Verbouwingen vanden plaats in 1920, 1961 an 1967, 
Tussen 1960 en 1970 was het perceel aangegeven als Hoofdstraat L70 
„Passens, 
Ô . D.J. Leij, Voorschoten, 

  

LEDEN NIEUWS: 

Adreswijziging: - 
“tak: FE. Schoorstra,’ ‘verhuist van de Lederstraat 421 naar de J.P.Coen- 
straat 34, 5604 EG eveneens te Best. 

‚Bedankt, per 1 jan. 1992 als 1dá: 
‘dir. A. Fahner Woudhorne 105, Dokkum. 
dhr. \B.R.Kloostra Westerdiepswal 10 Kollum. 

Hieuwe Leden: 
HEVTY. TT, Kroodsma-Kommerle, Snellingerdijk 89, 8431 EL Oosterwolde. 
tel: Ò5180-13658. 

dhr. R.B.Zijlstra (namena de Zijlstra-&tichting), Burmanlalaan 18, 9203 
‚FE Drachten, tel:05120-15009, 
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IN MEMORIAM. 

In dacember 1991 overleed onverwachts dhr. J. van der Werff, de Dijk 16 
Dokkum, in hem verloren we een lid van het eerste uur. Hij was een man 

met een eigen inzicht voor de hobby maar was ten alle tijde bereid 

jemand met zijn gegevens te helpen. 
Van deze plaats wensen wij, bestuur en vereniging, zijn vrouw en ver- 

dere familie kracht in het dragen van dit verlies. 
EERE on              

IN MEMORIAM. 

Op 9 maart j.l. is na een ernstige ziekte te Leeuwarden overleden 

dhr. F. van der Werff te Leeuwarden, ook in hem verloren we een meeden- 

kend lid. Indien hij ken was hij aanwezig op de vergaderingen. Ook 

buiten verenigingsverband kwamen we elkaar nog wel eens tegen. Zijn 

inbreng zullen we missen. 
Hogen we zijn vrouw, kinderen en familie de kracht en steun toewensen 

die ze de komende tijd nodig zullen hebben. 

Eet gemis zal blijven, doch laat dankbaarheid en herinnering tot een 

troost zijn is onze wens voor deze beide families. 

Verslag van de werkgroep "opdrachten". 
  

Eet afgelopen jaar is deze groep voor het eerst aktief geweest. Het was 

wel even wennen wat betreft de gang van zaken en het liep ook niet 

altijd op rolletjes. Toch werd met plezier het werk gedaan en voor 

iedereen was het sen uitdaging om iets nieuws aan te pakken. De meesten 

ervaren het vok als een leerproject voor eigen onderzoek. 

De onderlinge samenwerking is prima en de vergaderingen zijn gezellig, 

toch wil deze groep zich op een punt uiten en dat is wat betreft de 

vraagstelling In de opdrachten. Hier mankeert nog wel eens het sen en 

ander aan. Vaak staat er te veel in de brieven zodat het wazig wordt om 

de juiste vraag eruit te halen. 

Daarom een verzoek: wees kort en duidelijk met uw vraag! 

Ook moet. men zich beperken tot hoofdzakelijk het archief te Dokkum en 

incidenteel het RA te Leeuwarden, Daarbuiten kan geen onderzoek gedaan 

worden. 

De werkgroep hoopt ook het komende jaar op dezelfde wijze door te gaan 

en zal uw opdrachten met plezier verwerken. 

  

de werkgroep. 

D=ED=Gz0=0=0=0=0=0=0 

VRAAG EN AANBOD. 

Van dhr. O.Viersen uit Swifterbant, tel. O3212-1317 ontvingen wij de 

volgende vraad: 

Wie kan mij helpen aan gegevens over mijn overgrootmoeder en haar voor- 

geslacht: JANKE PIETERS VAN DER VEEN, geb. 14 jull 1647 te Wouterswoude 

en overl. 31 aug. 1930 te Dokkum. Zij was getrouwd in mei 1871 met mijn 

overgrootvader GERRIT ANDRIES BROUWER (1844-1918). 

Dhr. J. Heeringa heeft al voor enige aanvullingen gezorgd, maar mis- 

schien dat er nog leden zijn die willen reageren.


