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UDE SMEUPER" — eerste jaargang — nummer 1 == juli 1887 = 

ĳDfficieel orgean van de Vereniging van Amateur Archiefonderzoekers 
verbanden aan het Streekarchivarisat te Dokkum. 
Redaktie: Jaap Keerings —- Fenmewei 22, Hantumeruitburen 

Eimert Smits — Bugebolstr.18, Dokkum 
Reinder Tolsma — De Lyts Ein 16, Oosternijkerk 

VAN DE REDAKTIE kend te laten worden, een stukje 

Vaar u ligt het eerste nummer van 
het nieuwe kaontaktblad wan onze ver- 
eniging ven Amateur Archiefonderzoe- 
kers. Wat is precies de bedoeling erd 
van? 
Tot nu toe hebt u, met ons, vast kun 

Propaganda dus voor onze jonge verd 
eniging. Schroom u dus niet am dit 
nummer aan belangstellenden te ge- 
ven. Wij zullen zorgen det er op 
het Streekarchivariaat steeds vol 
doende exemplaren aanwezig zijns 
fo kan elke bezoeker kennis maken 
met onze vereniging. 
  det de leden onzer ver= 

elkaar hangen als las 
zand, Vaste bezoekers van ons !club!! 
lokaal, het Streckarchivariaat aan de 

Rondweg te Dokkum, weten veel meer 
van het reilen en zeilen der vareni= 
ging en het wel en wee van het in 
woelige baren geraakte Streekarchivad 
riaat dan laden welke momenteel wei 

nig tijd hebben om het erthief te oed 
zoeken. Voor leden welke niet oo de 
dinsdagavond, vaste ontmoetingsavond 

van veel Leden, meer overdag het ar- 

chief bezoeken ceïidt het evenzeer. 
Het voorlopige bestuur, vooreerst &87 
vene de redaktie vormend, wil dear 
graag iets aan veranderen. Dat zou 
kunnen door middel van dit kantakt= 
blaadje. Het ligt in de bedoeling om 

het blaadje minstens vier keer per 

jear te laten verschijnen, 
Het zou gevuld kunnen worden met be= 

stuursmededelingen, gebeurtenissen 
in de vereniging, werkzaamheden en 
varslagen daarvan Van onze verenigind 
mededelingen van leden, vragen van 
leden, enz. 
Dit eerste nummer wordt geheel ge= 

vuld door de redaktie, mear voortaan 

werdt gerekend op bijdregen ven onze 
leden, 
Waar denken wij dan aan” 
Misechien heeft u een bepaald onder 

zoek afgesloten, een{oedeelte van eer 
genealogie kisaar en wilt u daar Kort 
verslag van doen. Misschien cok zit 

u met bepaalde Vragen Waarvoor U De 
hulp wilt inroegen van medeleden. 
Dergelijke bijdragen/vragen kunnen 
voortaan gedeponeerd worden in de 
ideeëËnous die geplaatst wordt op net 
Streekarchivariaats Wij rekenen op 

uw medewerking! 
Dit eerste nummer Äs, 
takt met onze leden, 
onze verenigina near 

nen stellen 
eniging aan 

naast het kon 
ook bedoeld om 
buiten toe be=   

van DE BESTUURSTAFEL 

Deze bijdrage van bestuurswege zal 

voornamelijk gestaan uit een uit= 
geenzetting ven het hoe en wa&ram 
van een vereniging van “sneuvoers!, 

Fl= Sa lWá e 

DE DOELSTELLINGEN 

van onze vereniging! 

Het hierboven al geconstateerde 
“als les zand aan elkaar hengen!! 
van bezoekers van het Streekarchi- 
variaat aan de Randweg te Dokkum 
heeft, onder auspiciën ven de archj 
varis de heer W.T,Keune, geleid tel 
het oprichten wan onze vereniging. 
Dat gebeurde officieel nep g-1Z-18ëi 

Immers er is zoveel werk vaar anze 

vereniging. 
In de eerste plaats is daar det Eed 

werksteliligen van eer beter kontak! 
Wen weet waer 

Kan eventu 
tussen de bezoekers. 
eem ander mee bezig is, 

sel helpen als men hij het eigen 
onderzoek iets vindt dat voor een 
ander belangrijk Kan zijm. 
In een valgerd nummer zal dan ook 
een volledige ledenlijst geplaatst 
warden met apgave van de onderwer= 

oen waar elk mee bezig is! 
Verder kan onze vereniging aok in 
het algemeen meewerken aan Het op 

een juiste manier functianeren wan, 
het Streekerchivariaat. Ket geven 
ven meer bekendheid aan het archie 
en wat men er kan coen, het een 
geetje op weg helpen van Beginnen- 

de onderzoekers, het maken van prod 
paganda in het algemeen vVoar het 

Streekarchivartaat en haar werkzas 
heden.    
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Kk ca het archief zelf kan aoor Lle- 

mn iets gedaan worden zean het beter 

metioneren van het Streekarchiverir 

n van verschillende bronnen, Zo is 
denken aan: 

het maken‘van klappers van gegeven 
bestanden 
het maken van copieën van elders 

bestaande klagogoers af het kopen ett 

van (o.a. werk van ge Freonen Fan 
de Argiven) 
het inbrengen van boeken en andere 
gegevens, eigendom van leden, zodat 

ook anderen deze Kunnen raadplegen 
het maken van copieën van DOoop= 
Trauw- en Lidmatenbaeken (OTA!s) 
aanwezig op het Rijksarchief te 
Leeuwarden. Dit betreft dan DTB's 

IN Fr 

warden voorzien. 
Tot de aigemene vergadering in seps 
tember zullen de in december sange 

wezen personen in het bestuur zite 
ting hauden. 
Uit naam van de verenioing is Jaaa 
Heeringa lid geworden van de Freo- 
nen fan de Arciven yn Fryslân. 
Deze vereniging heeft al tientalle 
klappers van gegevensbestanden ge- 

maakt en via Jaap kunnen wij voor 
onze omgeving belangrijke klappers 

aanschaffen. De eerste klappers zijd 
intussen el besteld. 
Dat er geregeld een nieuwsorief za} 
verschijnen heeft Uw inmiddels ook 
antdekt en de ideeënbus van onze | 
verenicina krijot hapelijk eveneeng 
voldoende belangstelling. 
  van dorpen uit de omgeving. 

het doen van genealogisch 
streekonderzoek en het aan 

beschikbaar stellen van de 
den gegevens 

het (met gen qroee of aileen}samenk 
stellen van publikaties 
het aanschaffen van bronnenbaseken 
het helpen bijf/geven van een gene- 
alagiekursus of kursus“Oud Schrift 
alles wet verder als nuttig voer 

het Streekarchivariast en hear De- 
zoekers gezien wordt, 
e groter het aantal leden van anze 
remioing hoe meer van bovenstaande 

rwezenlijkt kan warden. Leak het 
1 guigelijk zijn dat leden niet 
even mee te werken san gezamenlij= 
aktiviteiten: dat moet op UurTijwil 

ge basis gesenieden. 

en ack 

elkaar 
gevan 
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Naast dit algemene Stuk infermatie 
willen wij onze leden tach ook 

nis lasten nemen van hetgeen ce 
lapen tijd deor het bestuur is hbe= 

spbken, 
in 

gemeent em omze vereniging veeh een 

wa 

Ven. 
welke op zen tehouden algemene 
gadering in september kunnen worden 

besproken en vestgelegd. 
len ze aam een notaris ber goeokeu- 

ri 
akte van kan worden opgemaakt. 

bieding aan de Kamer van Koophandel 
is dan het officiële sluitstuk. 
Verder zal gigen briefpapier worden 
aangeschaft en zullen eigendommen 
van Ee vereniging van 

W DE BESTUURSTAFEL 2 

kan 

afge- 

de eerste plaats heeft het bestuup 

t officiëler karakter te moeten qe 

Daartoe zijn statuten ontworpen 
VEL 

Daarna zul= 

nq worden voorgelegd waernae er een 
han= 

sen ambieem   

  
Zoals u aliieht weet heeft de neer 

W.T. Keune, na bijna #0. jaar de 
Streekarchivaris te zijn 
per 1Î juli zijn Functie neergelegd 

wegens het bereiken van de pensioe 
gerechtigde leeftijd. 
Onze vereniging is vertegenwoordig 
geweest bij het officiële afscheid 
ten stadhuize te Dokkum, waarme on 

een later tijdstip nag een wet in=| 
formeel samenzijn van de heer Seu-| 
ne en zijn vrouw met leden van on—| 

ze vereniging heef t plaatsgehad. | 
Helaas is er nag steeds geen opval 
ger vaar de heer Keune bensend. 
Hing dat eerst nog wat aan een zij 
den dreedje wegens het uittreden 

van de oemeente Kollumerland uit 
te gemeenschappelijks regeling van 
het Streekarschivariaat (de andere 

gemeenten Dongeradeel, Sechierman- 
nikvog en Ameland blijven wel bij 

deze regeling) thans kan vastoge- 
steld worden dat er een bevredigen 
de oplossing is gevonden. Vier wa- 
terschapggen nemen de opengevallen 

(Financiële) plaats in waardoor 
weer een volledig bevergd archiva- 

ris benoemd kan warden, ka de va 
kantieperiode zal hiertoe een sol 
licitatieprocedure im werkina woz- 
ten gezet, Gelukkig heeft de heer 
Keune toegezegd tijdens de interim 

periode mog twee dagen per week op 
het Streekarchivariaat aanwezig te 
willen zijn, waardoor het wvaort= 

gaan der aktiviteiten voor deze zo 
mer gewaarborgd zijn. 
Onze vereniging heeft toegezegd am 
waar mogelijk de helpende hand tue 
te steken, 

geweest, 

| + 

[  
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al vrij sapedig na het oprichten der 
vereniging is begonnen met het foto 
kooiëren van OTE!s, Vele dinsdag= 
avönden heeft de kopigsermatchine aan= 

bouw, afdeling Oastdongeradsel, wel 

ke een Aoerderijenboek wil laten we 
schijnen en met de Fryske Akademy 
over het Kadaster- en Boerderijen- 
prajekt, 
Over beide projekten zult uv op de 
Algemene Vergadering in september 
wel meer horen, 

  gestaan en vele Leden hebben er dán 
of meerdere avonden aan besteed, De 
resultaten zijn te bewonderen in de 
groene banden op de leeszaal, Tot nu 

tae zijn gekonieerd: 
DTBE!s van DOKKUM 
DTD's van de dorpen im OOSTEONGERA 
DEEL 
DT8!'s van de doreen im WESTDONGERAJ 
Deel 

Heeft men bij zijn enderzoek boven 
staande DTE!'s nodig den kunnen deze 
op het Streekarchivariaat geread= 

pleegd warden en is een gezoek aan 
het Rijksarchief te Leeuwarden miet 
meer nodig. Ter completering moeten 
nog de lidmatenboeken worden gekopi= 

serd. 
et lidmaatschan van de Fraanen fan 

de Argiven heef t ons in staat gestel 

_— 

fen: 
-Bruidegoms voor 1811 
ten: 
OOSTOONGERADEEL 
AEHTKARSPELEN 
ZOLL U MERL à ND 
DAKTUMADEEL 
FERWERDESACEEL 

Dergelijke “lapsers van endere qe- 

meenten, maar ook van proclomatie= 

in de gemaan= 

boeken en endere bronoenboekten, zijn 
al in bestellinoe 

kaast deze cirekte resultaten van de 
vereniging zijn er oak nog vele Kan- 
takten met gersanen en instanties Ge 
weest, Zo is er een gesprek geweest 
mek de wethouder van Dongeradeetì aan 
gaande de gang Van zaken op het Ar= 
chief, ontstaan door het vertrek van 
de heer Keunt. 
Infarmele Kkontekte 

met de Friese Maat 
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am de volgende klappers aan te schaft 

  PL Geef graag zo spoedig mogelijk uw 
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WAT ZIJN De PLANNEN P 
  

Waast het hierboven al genoemde aof= 
ficiËler maken van de vereniging en 
het laten verschijnen van nieuws=- 
brieven zijn er nog meer plannen, 
Het bestuur stalt zich voor dat er 
leden zijn die wel iets voelen voor 
de hierboven al genoemde projekten 
Wadasterf! an “Roerderijen!, 

Gok zou een algeheel overzicht wan 
wat er eanwezig is oo het Streekar- 
chivariaat aen archieven, hoeken, 
klappers, Kranten, werkstukken enz. 
een goede zaak zijn, Elk lid zou er 

een exemplaar van moeten hebben om | 
beter thuis te kunnen raken in het 
Gtreekarchivariaat, 

Ket beter bereikbaar/raadpleegbaar 
maken van de Leeuwarder Courant. 

Cmdat de kluis onder de brancweer- 
kazerne vol is, zou sorteren en het 
beter opstellen van de nu opeenge- 
stapelde kranten (LC van 1824-1980} 
sen goede zaak zijn. det personeel 
van het Streekarchivariaet kamt aan 
dergelijke werkzaamheden mu niet 
EDE. 
Het elkaar meer helpen «an Gestal 
krijgen na het verschijnen van de 
volgende “Sneuoer! waarin een Ledel 
lijst met onder hancen zijnde onder 
werpen zuilen worden afgedrukt. 

5 

onderwerp van onderzoek op bij het 

bestuur. 

In de toekomst is het misschien 
gelijk om (genealogisch) onderzoek 
uit te voeren vaar derden. Lemand 
vil zijn stamboamhebben of de gesch 

denis van zijn huis weten oelats 
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