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Ook deza keét heeft de tetactie weer de nodige moeite gedaan om er zen 
leesbaar geheël vante mâken. Verschillende zaken komen in dit memer 
weer aan bod en naar wij hopen zal er weer met veel plezier gelezen 
worden. 
Dit nummer zal een van de laatste zijn fn de oude uitvoering. Zoals U 
wellicht weet ie er nu sinds de Jaarvergadering sen vaste redactie 
commissie voor de Sneúpêr:-ingesteid. Deze commissie heeft al een keer 
vergaderd en de nodige plannen werden reeds gemaakt. Plannen dia be= 
trekking hebben op de inhoud en de presentatie van ons blad. Verschil 
lende mensen gaan hier hard mee aan het werk em hopen het dit jaar nog 
helemaal rand ta hebben. 
Voor het september en decembernummer worden er enkele Kleine aanpas- 
singen doorgevoerd, terwijl het eerste nusmer van 1993 in zijn geheel 
zal zijn vernieuwd. Tenminste dat hopen wij. 
Ook hoopt de redactie daor deze veranderingen de mogelijkheid te schep” 
pen voor een aanzienlijke uitbreiding van het leespubliek. 
Natuurlijk zijn het zaken waar veel gald wee gemoeid ‘is maar daar zal 
vog een oplossing voor gevonden moeten worden. Samen met het bestuur 
zuilen we ook hiervoor ons inspannen. 

Daarnaast doen we een oproep aan de. leden of zoveel nogelijk copy in te 
_ stiren van wetenswaardigheden, door u zelf‘ uitgezocht ref ontdekt in een 

of ander archiefstuk. (graag dan met bron vermelding). Ook suggesties 
aangaande de Ankoud van het ‘btad zijn van harte welkom. 
Een rubriek "ingezonden stukken" zouden we óok nog graag witlen reäli- 
seren. Alieen op deze manier zal het plaú- tukker. 

Tevens een bericht aan onze lezers die (nog) geen lid zijn en tech elke 
keer da Sneuper nat- genoegen lezen. Mocht U ons als lezer willen steu- 
nen dan ie hetook mogelljk donateur té worden voor slechts een tientje 
per jaar. U steunt op deze mander het onderzoek van en in de eigen 
regio. Een telefoontje naar een van de redactieleden ts al voldoende. 
Namens de redactie wensen we alle lezers een goede vakantie en graag 
tot ons septenbernumer. Bs 

FKEKEAKEKEKKAKENKAEKANRAAKEK 

BESTUURSKEDEDELINGEN . 
TE ded he | 

U ziet dat het Verenigingsnieuws in bet vervolg in twee gedeelten uit- 
ecn valt. ‘nt, het Redactienieuws en de Bedtuursaededslingen. Om U op 
de hoogte te houden van beide raken leek het ons beter ze te splitsen 
nadat u cp deze manler een beter overzicht heeft. 
Het Hestubr heeft de laatste tijd nogal wat werk moeten verzetten 
Lov.m. dervoorgestetde reorganisatie. Op de laatste jaarvergadering 
werd het een en ander afgerond en konden er spijkers met koppen ge- 
slagen worden. De diverse werkgraëren zijn druk bezig dae hun toebe- 
deelde taak uittevoeren en hoewel miëschien nog niet vrij van kinder- 
siekten hopen ze dat ook U ate lid en lezer dit ten voordele zuit Kunr 
nen merken in de komende tijd, 
Cp de Jaarvergadering in het landbouwmeseum te Veenklooster werd in de 
bestuursfuntie van voorzitter gekozen dhr. G. Veeninga te Dokkue. 
(zie hiervoor elders in dit blad de. notulen) 
De bestuursvergadering van 20 mel j.l, werd tot de pauze voor de laat- 
ste keer geleid door scheidende voorzitter, dhr. E.Smits, waarna de 
overdracht plaats vond en dhr. G. Veeninga het overnar. 
Tie hiervoor ook onder hestuursoverdracht.



Door een misverstand kon de kascontrolecoamissie pas na de jaarvergade- 
vlug aam de slag. Deze kontrole heeft inmiddels plaats gevonden en de 
KASCOMMISSIE heeft verslag gedaan aan het bestuur. De boeken van de 
penningmeester werden in orde bevonden, zadat za adviseerden hem 
decharge te willen vertenen hetgeen dn de bestuursvergadering van 20 
mei, met dank aan de penningmeester, gedaan is. 
Wij danken tevens de heren Hoekstra en Dijkstra voor de genomen moeite. 

Daarer bij de penningmeester nog steeds achterstallige contributies 
openstaan is besloten, deze leden nog eramaal een brief te sturen en als 
daarna neg geen betaling plaats vindt zuilen deze mensen GEEN Sneuper 
meer ontvangen. Over de Kosten van de ontvangen Sneupers zal men zich 
nog beraden. 

Eet bestuur Ís blij dat dit seizoen bijna weer af gesleten kan worden, 
vaor haar gevoel met een tevreden blik terug op weer een steupersjaar. 
Er 1s weer heel wat afgesneurt dit winterseizoen en tal van bestuur 
lijke zaken moesten geregeld worden. Ook de avonden op het archief 
worden weer druk bezocht, veel leden treffen elkaar daar, om weer eens 
bij te praten en gegevens uit te wisselen. Ook volgend jaar hopen we ap 
deze wijze door te kunnen gaan. 

  

Denk erom dat juli en augustus het archief de dinsdagavond gesleten is. 
  

Zoals U hiervoor reeds kon lezen is men hard bezig woor een beter en 
mooier verenigingsblad. De werkgroep îs druk doende ven plan te maken 
en als bestuur hopen we door samenwerking dit voorelkaar te krijgen. U 
hoort er nog over in de volgende nummers. 

Hopelijk kunnen we, padat we natuurlijk de Sneuper gelezen hebken, 
gerst rustig op vakantie gaar. Het beetuur wenst U atlemaal een heel 
geettige tijd, een behouden thuiskomst als U weg gaat en graag tot 
ziens im septenber. 

voor de laatste keer panens het bestuur ES. 

BAKA AKERKKKMKNAKN KAKEN Kh 

mmm mn nr en 

Op 20 mei was het dan zever en zat mijn taak als voorzitter erop. Gedu- 
rende de’ laatáte zeven jaar heb Ek getracht samen met de andere Leden 
áe Vereniging te maken tet datgene wat ze nu is, Het was niet altijd 
een mooie vlakke weg die we konden gaan. Er heeft hier en daar wel eens 
een: kuil of bult gezeten maar we deden vus best. Ket heel veel piezier 
heb ik gewerkt, vaak ten koste van eigen hobby en onderzoek ondat de 
Vereniging hij mij altijd op de eerste plaats kwam. Dat in ogenschouw 
genomen zal ik het zeker missen. Dat is onveraijdafijk wart als 
bestuurslid ben je altijd nauwer bij de zaken betrokken. Ik zal sis=- 
schien ook nog weleens een opmerking waken die alleen het bestuur aan- - 
Baat, maer Îk denk dat de nieuwe voorzitter duar heus wel weg mee weet. 
Ik wil eén ieder die op enige manier mij bet werk mogatijk heeft ga 
maakt hartelijk danken voor de support en ik hoop als lid ea in de 
werkgroep voor de Sueuper weer mijn steentje te kunnen bijdragen. 
Hartelijk denk voor alles en langs deze weg wens ik de nieuwe voorzit- 
ter, dhr. G, Veeninga, aegwaals veel succes met name gedurende zijn 
periode in het bestuur. 

Ur. Groeten Eimert Smits.



Aansluitend. op het vorenstaande wil ík ‘ala nieuwe voorzitter van de 
Vereniging ‘van-Archiefonderzoekers te Dokkum “de Sneupers” mij even 
kort aan U voorstellen. 
Mijn naam is GIALT VEENINGA, ik ben geboren 24-2-1958 te Dokkum, … 
Sinds 1982 ben ik bezig met stamboomonderzoek naar nijn familie aan 
vaders:kant: Velejninga, Ferenga. 
Met het huwelijksboekje van mijn grootouders ben ík naar het gemeen- 
tehuis in Tietjerksteradéel gegaan, waar zij gehuwd waren. 
Daar heb ik heel wat vrije uurtjes in de kluis van het gemeentehuis 
doorgebracht, om aan de nodige gegevens te kunnen komen. 
Toen'mocht ik de gegevens zelf nog uit de boeken halen en was de kwali= 
teit zo dat alles goed teesbaar was, helaas Is dAE nu niet altijd meer 
zo vänzelfsprekend. Bur 
Toen ik zover klaar was zei men in het gemeentehuis dat ais ik nog meer 
gegevens wilde ik naar het Rijksarchief zou moeten waar nog wel het een 
en ander te vinden zou zijn. Ik zou dan gelijk kunnen kijken vf er al 
iemand met mijn stamboom bezig was geweest, dat zou heel wat tijd en 
moeite sparen. 
Daar heb ik wel wat gegevens gevonden maar mij heeft het niet echt veel 
verder vooruit geholpen, Daarna ben ik meer terug gaan zoeken vanaf 
1B11-1699, ervoor wordt het moeilijker. Ook het stukje Heraldiek heeft 

“nog niets opgeleverd, maar daar zal nog wat meer vrije tijd in moeten 
worden gestoken, En 
Misschien dat de geschiedenis uit die periode 1699 tot nu nog interes 
sante dingen op kan leveren, om het tenslotte als boekje uit te geven. 
De käns bestaat dat ‘er nog eens iets gepubliceerd gaat worden in de 
Sneuper, maar daar hoort u dan neg wel van, 
Mijn stamboouprogranma' s werken in Gens-Duta/D90 verste 1.01. 
Na de verwerking van alle gegevens in het programma, ben ik zeer te- 
vreden voor wat het programma aan mogelijkheden biedt en de redelijke 
prijs van zo rond de £65,00. 
Ik hoop mij de Komende tijd voor de Vereniging in te zetten en zal 
samen met de andere bestuursleden graag proberen de Vereniging nog meer 
te promoten. 

5 met vr, groet, Gjalt Veeninga, 

CARKARNAK AKK RRKKN REK AK KK 

Het mysterie van het CERA LINDABOEK. 

In de zaterdagse bijlage van de Leeuwarder Courant van 4 januari 
1992 schreef de journalist Kerst Huisman een artikel over het 
mysterie van het Oera Lindaboek. 

Dit boek beoogt deels een kroniek te zijn van de familie Over de Linden 
en deels een document van de oudste Friese geschiedenis. 
Het orginele handschrift, zo schrijft Kerst Huisman, dat wordt bewaard 
in de Provinciale Bibliotheek van Friesland, koat bij de scheepstimmer- 
man Cornelis Over den Linden uit Den Helder vandaan. Hij leefde van 
1811 tot 1474, . 
Lortolis Over den Linden stamt in rechte lijn af van Jan Andries (1717= 
1794) en Janke Johannes van der Woud (1724-179t), Het ís onbekend, zó 
gaat het. artikel verder, waar Jan Andries vandaan kwam, Zijn vrouw 
Janke was de dochter wan ‘jokânnes van der Wout en Trijntje en was 
omstreeks 1726 vermoedelijk ergens in Feiestand geboren. Dé vader van 
Cornelis, Jan, heeft de naam “Overlinde" aangenomen. Tot zover Kerst 
Huisman. ' 7 Ì 
In Dokkum ís op 26 december j.i. overleden onze collega Sneuper en 
beste vriend Jan van der Werff. Hij werd in Aalsum op 23 september 1921 
geboren áls zoon van Cornelis Rudolphus Jans van der Werff en Ymkje van 
der Woud. (*Ferwerd, 2 december 1895, overl. Dokkum 4 maart 1974). 

 



Zij was, een doehter van Johannes van der Woud, geboren Vrouwenparochie 
A maart 1871, overl in de U,S.A. en Trijntje Doema, geboren Holwerd, 12 
oktober 1867. 
De overgrootvader van genoemde Johannes was enm Joetmis Fieters van der 
Wout (“dokkum 2774, overl. Groningen 3h oktober 1812} van beroep uar= 
werkwaker, Die was de zoon van Petrus (Pieter) van der Wond (“Dokkum 2d 
mart 1752} en Margrita Hendriks, gedoopt Dokkum, 31 augustus 1751. … 
Yelgens de heer Henk Over de Linden, imd-burgemeester vam Weesp, ie 
Janke Johannes van der Woud op 5 september Â79t in Enkituizen op 67 

“ jartge leeftijd overleden. Het is uiet bekend waar zij werd geboren. 
Wel kwam tijdens haar leven een jongeman van der Woud, afkomstig uit. 
‘Bakkum, in Enkhuizen wanen. 
Wellicht werd Janke, dochter van Johannes van der Wout ook in Dokkum 
geboren. . ‚ . 

Wie geeft atitwoord op dere vraag? 

D, van der Werff. 

KENRAKERK EED KREERKAAKAEKARR KK 

Een bekende Dokkumer. deel IV. 

DOEDE JOHANNES KAMKINGA, zijn kwartierstaat. In het Genealogysk Jler- 

beekje 1961 Is op bladzijde 14 en 15 da kwartierstaat van Doede Jchan- 
hes Kamminga afgedrukt. Kortheidshalve zouden we derhalve naar dit 
Jierboekje kunnen verwijzen. 
Ke volstaan behter met gean overdruk van genoemde pagina's. 
Daarnaast drukken we oek af de Awartierstaat, van Dieuwke Douwes, de 
moeder van Dasde. 

  

Volgens hetzelfde jierboekje, komen er in de kwartierstaat van Doederus 
Johännes Kasminga leden van de fautlie ODOLPHI voor. 
Het zijn OEDS JACOES ODMPHI, “Wommels 9-8-1760, overi. Huizum ih-= 
"1825 en gehuwd wet Aafke Minnes Wybenga, “Zwaagwesteinde 1761 en overl. 
Gosterend Z2-1-1842 pen zijn doehter Aalkje Oedses, *Oosterend 3-3-1790 

en gehuwd Almenum 4-11-1815 met Aeschinus Saagmans Ringnalda, *Wans J8- 
18-1731. 
Yan de familie Odolshi zijt nog enkele jeden bekend: 

Oeds Pijters Odoiphus, gedoopt te Franeker 28-10-1676 en overteden 
te Franeker 1O-8-t74â. Mij is drtoanal gehruwl: 

IT. Johanna Chrintoffals 

II. Aukje Gerrijts Grauatra 
ILT.Hesleda Keësenaart 

Wijbren Oedzes Gdolphi, gedoopt. te Franeker 20-19-1707 en overl. te 
Franeker #766 en gehusd wet Janke Hendriks Postumus. 

Plbe delphi, “Franeker 4-7-1743 en overl. Costerltttens 13-1-1823 en 
gehuwd mot Theodora: Johanna Elisabeth Brouwer. 

‘Wijbrandus Odolphi, “Rerbaijum 1779, overl, Oosterens 23-10-1846 en 
geïtuwd met Pritia Cahais. 

Pieho Wijbrandus Odolpbt, *Hanmaerd S-á-18lá en overl, Kimswerd 17-3- 
1860 en gehuwd met Gesina Jorkes van der Pol, 

D. v.d, Kerff,
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Klaas Simons Jahannas Alberts Andries Jobuones … | Jaòob Jans 

ged. Harlingen geb. Harlingen geb. Grouw geb, Borkum 

Ip ang, 1738 1744 20 mel 17 1155/50 
arbeider ‚| Koor 

+ Barlingen + Harlingen + Bt, Anma Par. + Snack ‚ 

ib mest. LOT 5 oor. 1868 FT aupt. TTA _ $upril 188 
z Herlingen z Bolsward - x Dronw x Verka 

april 1783 a jan. UTI 5 vet. 1164 0 maart 1771 

17 18 al 23 . 

Alstein — : 

Tjltuke Yaknr Frijntje Temis Trijntje Dosken Heleis Heantrikg- 

geh. Katlingen geb. Bolsward 7 ged, Hallie gen, Boertange 
nn ITB . 1747 ‚1 dee. 1748 … 152 

+ Barlingen + Harlingen + 3t. Anma Par. + aise . 

18 weert 1778 18 april 1538 1 pépt. 1403 WH not, 1413 

8 8 1e id 
Kamminga van der Peer Andriessen Tierstra EE 

Yrke Klasen Eaatpikje Johansen f Johaonen Kettje Jacohe 

geb, Harlängen. geb. Ferlingen teh. Bt, Anma Par.) Heb. Korkum 
18 Jul 1778 5 dec, 1782 18 febr. 1780 30 out. 1Î85 

pakhoisknecht bakker 

cam, turfverkere . ' 

+ Harlingen + Harlingen * goesk + Beek 

T fokt. 1457 2 Fabr, HAT 15 aop. 1844 TLabr. 1825 " 

z Harlingen 20 mas 1805 z Eoesk B maart 1807 i 
J. 

+ 5 | 
Kommingo, Doede Andriessen, Jeltje l 
geb. Barlingen 12 fam. I8E9- sab mneek 26 Juni JEM 

 Gppasser. Rijksaonmles ' 
+ 28 act, LAOJ + 1 «pril 1873 

1 Lasnwarden 15 nov: 1851 

2 

Nmnge, Johannes boekhandelaar-uitgever te Dokkum 
web Leeuwarden 14 juni 1853 + Dokrom 22 april 1928 zoekt: 

E ur 
  

De kwartierstaat van DIEUKE DOUWES, de moeder van Doederus Johannes 
Kammings. 7 

768. 
38. 

193. 
96. 

48, 
24, 

1ä. 

6. 

Je 
2. 

1. DOEDERUS JOHANNES KAMMINGA, 

JACOB AUCKES to Paesens, gehuwd Magdalena Andris 
ANDRIES JACOBS DOUWES ISEMA, *1600, +2-1-1680, gehuwd Trijn 
Johannes N. Hendricides 
DOUWE ANDRIES ISEMA, *1620, gehuwd Grtettie Geerts 
JACOB DOUWES ISEMA, “28-5-1683, +16-2-1726; gehuwd Janke Wouters 
Hoogakker . 
DOUWE JACORS ISEMA, *10=G=1712, +11-11-1759, gehuwd Antje Jans JAN DOUWES ISEMA, *26-10-1749, +13-1-1841, gehuwd Hinder i 
Bits, *10-B-1755, +2=G=18l4 | 8 ndertje Dieks 
DIRK JANS DOUWES ISEMA, emden Mi6-1-177B, dokkum +12-5-1861, ge- 
buwä Dieuke Jans Minnema, dokkum *9-2-1780, dokktim +29-5-1641 
POUWE DIRKS DOUWES ISEMA, dokkum “10-10-1815, dokkum +31=12-1879, 
gehuwd Aafke Ringnalda, achlum *28-3-1820, dokkum +31-12-1892 
Bieuke Douwes Isenma, dokkum “13-7-1855, dokkum +34-10-1910, gebued 
KOHANNES KAMMINGA, leeuwarden *14-6-1853, doldoms +22-4-1928. 

C dokkum *5-10-1884, boekhandelaar, uit- 
gever, stichter dokkumer oudheidkamer, voorzitter en ere-voorzit- 
ter van de Federatie van Friesche Musea en Oudheidskamers, begif- 
tigd met de zilveren mseumperming (1959) en de zilveren anjer 
(1960), gehuwd Leeuwarderadeel 15-10-1908 met Dieuwke van Broek, 
“Huizum 19-2-1886 en tDokkum 16-10-1940, 

7



Notulen van de jaarvergadering op 5-4-1993 in het Landbouwmuseum te 

Veenklooster. hanwezige bestuursleden: dhr, Zwart, dhr. Heeringa, dhr, de 
Jager, dhr. Smits en mevr. van Tilburg, 

De voorzitter heet aen jeder welkom en vertelt wat er over het afgelopen 

jaar zoal gedaan Js en wat er nog zaì moeten gebeuten in 1995, Er zal een 

nieuur voorzitter gekozen worden an er worden werkcomndssies gamengesteld. 

Dit om te voorkonen dat het bestuur alles op de schouders moet nemen. Ook 
om opdrachten sneller te kunnen uitvoeren. Kle vereniging zullen wij ook 

meer naar buiten moeten tkreden, &it om nog meer bekendheid te krijgen. Een 
beter verenigingsbiad (de Sneuper) staat hoog genoteerd, Dit houd echter in 
dat de kosten omhoog gaan. Het is nu niet mogelijk om reserves te msken, 
geprobeerd most worden of er nog andere mogelijkheden zijn ou dit te 

realiseren. 

Halaas zijner dit jaar 2 trouwe leden (leden. van het eerste uur) overle- 
den, dhr. J v/d Werff en dhr. F v/d Werff. 

Als ingekomen stuk was er een bericht van verhindering van dhr. H v/d Kcol. 

Hierna werden de notulen van de jaarvergadering van 19-8-1991, het jJaarver- 

slag 1992 en het jaarverslag van de pêrälngmeester gelezen en voor acceord 
getekend. Aangaande het verslag van de penningmeester werd aangetekend dat 

indlen de leden te laat de contributie betalen de onkosten deerberekend 

zuilen worden, nadat eerst een garmmaaing gestuurd is (le her., 4e aanmaning 
binnen 1 maand betalen anders geen lid meer}. 

Voor de kascommissie worden hendemd dhr, Hoekstra uit. Ferwerd en dhr. 
Dijkstra uit Giekerk,. Deze zullen een afspraak maken met dhr. Heeringa. 

Voor het volgend daar zal dit warden gadaan deor dhr, J, de Boer, Eelaan en 

dhr. Hoekstra, waarna dhr, Hoekstra aftredend is. 

Aangaande de verkiezing van een nieume voorzitter waren er nog & kandida- 

ten, dhr. Veeninga erp dhr. Ludema. Dhr. Zijlstra moest om prive. redan 

afzeggen. De eerste stemsing leverde een gelijke stand op. Ka de. tweede 

ronde had dhr. Veeninga de meerderheid, deze nam de Eunctie aan als 

voorzitter. 

Dhr. Smita deed verslag over het kadasterproject i.p.v. dhr. Tolsma, die 

niet aanwezig kon zijn. Het kadasterprofect was voltooid, geheel Dongera- 

deel was afgewerkt. Binnen 2 jaar zal de atlas klaar zijn. Ook ís er 

gevraagd of wij Dantumadeel kunnen doen, bier is nog miet in toegestend, Er 

EE) besloten dit kij de start volgend seizoen dit nogeens te bezien. 

Het volgende punt, waz het instellen van de verschillende werkcommissies. De 

werkgroep kadaster As twee jaat geleden begonnen met dhr. Tolsma, dhr. de 

Jong, dhr. Zijletra, dhr. Visser, dhr. de Jager en dhr. Smits. De werkgroep 
opdrachten ie nu esn jaar aan het werk, deze bestaat uit dhr. de Boer, dhr. 
Dijkatra, dhr. Hoekstra, meur. de Beer en mevr, de Vries.



De volgende werkgroepen komen er nog bij. Werkgroep de Sneuper bestsande 

uit dhr. Tolsma, dhr. Vos, dhr. Aardsma, dhr. Postma, Dhr. Smits en mevr. 
van Tilburg. Werkgroep aktiviteiten bestaande uit dhr. Souma en Dhr. Batma. 

Hier kwamen geen bezwaren naar voren zodat deze workgroepen goed aangenomen 

werden. 

Hierna volgde de rondvraag gle zich teespitste op twee punten, nl. een 

betere Sneuper en de porto kosten, Een van de voorstellen was de contribu= 

tie verhogen, antwoord van de voorzitter was dat dit vorig jaar al verhoogd 

was met 5,= an dat je hier niet eindeloos mee door kunt gaan. Ook zou het 
Jammer zijn als er dan mensen gingen afhaken omdat het te duur wordt. 

Wat de portokosten betreft zou er in de Sneuper een stukje geplaatst:kunnen 

worden dat een gift voor de portokosten welkom Îs, 
Een vraag van dhr. Dijkstra wanneer de fiche's te zien zijn, antwoordde de 
voorzitter dat dit nu nog alleen op dinsdagavond mogelijk is. 

Tot slot vertelt de voorzitter dat het. famiitehoek van de v/d Zwaag familie 
Âs aangeboden aan de Vereniging door de familie v/d Heulen, Waarvoor onze 

hartelijke dank. 

Er wordt, uu een korte pauze gehouden en iedereen krijgt koffie of thee met 
een koek aangeboden. Er is geïegenheid om de foto's te bekijken van de 

gehouden opendag. Hierna wordt het woord gegeven aan dhr. Kleppenburg die 

naar een korte inleiding een rondleiding geeft door het muserm, 

Voor alle zaken uit grootmoederstijd en daarvoor was ‘er deze avond tewelnig 

tijd om alles te bekijken. Een langduriger hezoek zal zeker nodig zijn. 

Na deze rondleiding wordt een ieder bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en 

een wel thuis gewenst door de voorzitter, 

5. wv. Tilburg, zeur. esse. 

/ Sjoek sede 1 

Ie, 1083, Lofts op te foto de pleats 
fan de Fanylje Orypatra, 
De strjitte op 'e foargrún ia de 
OMEONE,. " 
Up disze Leate, bekend as Inia sate, 

WWE: dan Gryps! ra en syn Frou 
Tjitske Braaksma 40 jier wenne. 

  

Wâlddyk Busken Ie 
an Westergeast. 

dan Grvputra hat Ewä 

hyadere Foer de 

mearnmasatiines . 

Fotar Leitieer jlercen. 

 



WAAR OF NIET WAAR. 
  

Een gedeelte uit het begin van hef boek in wording van ons lid mevr. 
TJ. van Breemen, dochter van Jeltje van der Woutfe, wonende te Apel- 
doorn, Aansluitend ep een artikei in de Sreuper van 17-0-1901 genaamd 
de "Veemirkk", 
Cit: “Het ware leven van Prins Friedrich Heinrich Karl ven Preussen, 
(A1B1-1845), 

Mijn moeder werd geboren anno 1893 An het noorden van 
‘Friegland, in Dokkum. Zij was van goede familie en ging, 

we met haar lete oudere zuster Saapke "op de naaïwinkel*, 
: zoals toendertijd gebruikelijk was, ” 

gij teerde daar hoe dure stoffen te verwerken en ta behandelen, want de 
rijke dames, in= en van buiten Dokkum lieten er lm toiletten maken 
Mijn weeder moest dan altijd voor "paspop* spelen, omdat ze evenredig. 

‚ gebouel was en een fier figuur had. 

Eens stond ze weer, tegen sluitingstijd voor de pusspiegel, toen een” 
‘van de andere meisjes de opmerking maakte:" Je tijkt zelf wal zo'n 
„adelijke dame, zoals je Baar staat". (Hel was niet hatelijk bedoeld, 
gewoon cen vaststeiling), waarop juffrouw Glas, bet. henfd wan de Aaat- 
winkel, zei: "Dat is ze ook“. Daar Het tegea sluitingstijd was en de 
meisjes vreselijk benieuwd aaufiturgen, vertelde jarfruuw Glas aan de 

Meisjes, waarorider mijn moeder en vek haar zkster Saapke, het volgende 
verhaal: 

“De grootmoeder van Jeltje en Saapke heette Alexandrina Henrietta. Ze 
ras eeh dochter van een Pruische Prine. Ten tijde van Naptleon is 
Alexandrina Henrietta mat. haar zusje Wilhelmina, beladen onder de juwe- 
len en wet een ‘brief om de hals gevlucht eu bij Nieuwe Schans over de 
grens gekomen, 
De twee ariajes zijn aan het zwerven geraakt, wwarbij ze deor arme 
boeremensen uit de grensstreek van alles bestolen werden, zodat ze 
later alleen nog de kleertjes hadden, die ze droegen, allemaal van kant 
en een wapen erop geborduurd, en ze hadden de brief now. Gelukkig trof 
een goede famlie ben, die conpecties had met rijke iui on zu kwam 
Alexandrina Hen. in Dokkum terecht: Het Jongste zusje Wilhelmina js 
naar ket zuiden van Friestond gegaan, ten zuiden van Heereveen, waar ze 
is grootgebracht op een kasteel, Oude wefser in Deklae weten nog wel, 
dat als de twee meisjes elkaar ontmoetten, ze sámen Tits spraken. Dat 
zusje Wiikhelmina is later naar Den Haag gedaat. Alexendrina Heu. js 
hier getrouwd en daar zijn Jeltje em Saapke de kleinkinderen van”. 
De twee zusjes Saapke en Jeltje kwamen getuurlijk opgewonden thuis, 
waar ze hun moeder, Tjitske Toornstra, direct vroegen of dat, waar was, 
en die bevestigde: "Ja, maar het. is ol ze lang geleden" en ze wilde er 
varder niets ovar loslaten. Tren de meisjes aandrongen, zei ze: "Daar 
noet. je niet meer naar vragen; houdt erover op". enz. enz. 

Zeker ÌÛ jaar geleden verteide de dk. Keune te Dokkum mij, dat hij 
deze geschiedenis van de Pruische Prins eerder hed gehoord, maar In een 
ander verband. Welk verband, wist hij niet meer, 
Mijn conelusie is: Iets moet er van waar zijn, Maar ik zoek nog steeds 
near meer gegevens en bewijzen, om het. verhaal compleet te maken. 

Kan Lemand mij verder helpez? 

Vr, Groeten Tjietske van Breemen 
Markerichterveld 304 
7327 ML, Apeldoorn (055-4285953 
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Het Admiraliteitshuis, ‘Diepswal 27 9101 LA Dokkum, telefoon 05190-93134 

  

Dit gtreekmuseum ia gevestigd in 2 panden, te weten het uit 1618 daterende 
Admiraliteitsgebouw en een 18de eeuws woonhuis dat later o.a. de functie 
van politieburo en arbeidsburo kende, Hoewel het Adm.huis zijn naam dankt 
aan het fraaie Renaissance-pand waarin het is gehuivest, is er over de 
Friese Admiraliteit vrijwel niets te zien: in 1645 verhuisde de Admirali- 
teit namelijk naar Harlingen, waar in de 18de eeuw alles door brand 
verloren ging. Het museum biedt een zeer gevarieerd heeld van 2000 jaar 
cultuur in N.0, Friesland. En het entreegebouw vindt u de oudste vaor= 
werpen: ainds 1992 de vuurstenen gebruiksvoorwerpen-collectie van dhr. 
Wadman uit Tietjerk, daarnaast de meestal simpele gebruiksvoorwerpen uit 
de terpentijd (ong. SOG voor tot 1000 na Christus) toen men bij gebrek 
aan dijken op verhoogde woonplaatsen leefde. Op de verdieping van het 
entreegebouw worden wisselende tentoonstelilingen georganiseerd; vanaf 
S juni t/m 29 augustus 1992 is dat de expositie "Rondom Bonifatius”, 
die -afgezien van enkele andere accenten- ongeveer hetzelfde ia als die 
welke vorig jaar georganiseerd werd, Het ligt in de opzet om tot een 
permanente Bonifatiusexpositie te komen, omdat dit nu eenmaal een voor 
de geschiedenis van stad en streek zeer belangrijk thema is. 
Het Admiraliteitshuis zelf, dat ín 1963 door het museum werd betrokken, 
bestaat uit: een kelder met expositie van o.a. gevelstenen en mogelijkheid 
een diaprougremma van circa B minuten over wisselend thema te-bekijken: 
een benedenzaal met antiek meubilair en klokken (een recente aanwinst uit legaa 
betreft een staande Friese klok uit circa 1800 en een 19de eeuwse staart- 
klok gemaakt door de Dokkumer Boorsma}; voorts treft men in de benedenzaal 
topografica (meest plattegronden van Dokkum) aan en schilderijen van de 
lode eeuwse schilder Douwe Hanama, geboren te Dokkum, waaronder o.a. het 
schoorsteenstuk uit het voormalig weeshuis: 
een bovenzaal met Friese volkskunst en fraai aardewerk vanaf de middel 
eeuwen tot aan het rolkaaardewerk vit de Dokkumer aardewerkfabriek aan 
het Grootdiep (circe 1925 opgeheven); voorts met allerhande materiaal, 
van koekplanken tot de hbrwidegomspijp. Tussen de beneden= en bovenzaal 
komt u langs de zilverkamer, met Fries en Dokkumer zilverwerk. Het laatste 
vertrek in het Admiraliteitsgebouw is de zolder, waar hoofdzakelijk het 
lichtgevoelige textiel in een vrij donkere opstelling geëxposeerd wordt, 
Hel aardig zijn hier de A diorama's met levensechte poppen in scenes. van 
rond 1900. en 
Tot en met 27-6 ia er een extraatje in de benedenzaal in de vorm van twee 
vitrines met 70 huwelijks- en overlijdenspenningen uit particulier bezit, 
Ze dateren uit de 17-19de eeuw, meest lollandse, enkele Friese, Door een 
grote loep zijn deze juweeltjes van drijf- en graveerwerk nog beter te 
bewonderen, 

‘t Fiskershüske, Fiskerspaad 4-8a Olá2 VN Moddergat, telefoon 05199-96454 
  

fn Moddergat, direct tegenover het monument op de zeedijk ter herinnering 
aan de de stormramp van 1883, waarbij 83 vissers omkwamen, ligt museum 
't Fiskershüske, Het bestast mowenteel uit 3 gerestaureerde visserswoningen, 
gen Ongerestaureerde, 2 gerestaureerde boethokken en een nieuwgebouwd 
huis voor wisselende exposities en kantoorruimte. Het oudste huisje uit 
1/94 is authentiek ingericht met huisraad en levensechte poppen; in de 
andere imiisjes zijn scheepsemodellen en visserijgereedschap: voorts is er 
volkskunst en een dieprogvmamma. 
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Als wisselexpositie, die in dit museum altijd het gehel e seizoen 
duren, det wil zeggen van Î maart tot 1 november, is in 1992 een 

aardige, afwisselende expositie die rust op 3 pijlers: over het wadloven, 
ovar de wedplaat Engelamanplaat (ef zoals de viaat in het Fries officieel 
heet "Kalkman”) en met wadpanalen van de in 1993 overleden Leeuwarder 

‚Jan Stroosma, De laatste zijn een soort coliages van wadzand en wadscheipen, 
en zijn te koop. Île tentoonstelling bevat vele foto's, topagrefische 

kaarten, wadschelpen en opgezette wadvogels en oude an recente vondsten 
van de Engelsmanplaat. 

.'t Fiskershiske staat altijd zeer in de belangstelling en worêt. jaar- 
lijks door bijna 2 keer zoveel betalende bezoekers bezocht als Het Admira- 
iiteitshuis. Oorzaak zijn mijns inziena een dijk van een thema dat aan 
spreekt bij een groot publiek Carme vissers, vissersleed), een unieke 
ligging Caan zeedijk, geen parkeergroblemen) en de kleinschaligheid {men 
wordt er altijd rondgeleid, De collectie van het Admiraliteirshuis is 
daarentegen veel groter, rijker en gevarieerder, 

“°_ Beide mysea zijn zcer de moeite van het bezoeken waard: dat zeggen Len 
„minste. de mensen die er komen — ook de: Dokkumers die er pur het eerst 
een bezoekje brachten en nier visten dat ze al jaren aan wulke 
interessante musea voorbijgingen. 

G " I Am Dra RE 

directeur-conservator 

  

EMIGRATIE: NEDERLAND OF AMERIKA, DEEL V‚, door E. Smits. 

“Een blik ap de landverhuizing en de emigratiegolf in het midden 
van de 19e eeuw”, 

„Deze keer zulten we het hebben over: het dorp Groningen, de landverde- 
ling, het owtstaan van een eigen cultuur, en het serste gedeelte over 
het wonen în dat 'vreende' land, 
Natuurlijk kunnen we niet meer dan slechts die zaken aantipper, maar de 
opzet is ook alleen wear een algemene indruk te geven. Tech hoop ik 
weer gen beetje leesplezier te geven aan hen die belangstelling tonen 
in dit onderwerp. 
In da laatste aflevering vindt u een vitgehreide jat van bronnen, 
voor hen die zich dieper willen ingraven in deze materie. 

ÈS 
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Gröningen. 

Het dorp ‘Groningen ligt dichtbij Holland, út. 4 mijl oostelijk, aan de Black 
River. Als fiaamgéver zou Mr.A,J. Hillebrand aangemerkt kunnen worden doch 
als stichter nöbmen we Mr. Jan Rabbers. Deze toonde. zijn inventiviteit door er 
een wikkel te beginnen hetwelk bij de inwoners zeer in de smaak viel en ook 
anderen aantrok. 
Eer ander groat voordeel van dit dorp was, dat ket ecn zaagmolen bezat, Een 
Erete vooruitgang bij de bouw van de huizen, men. kon nu de planken 
gebruiken om de woningen wind en waterdicht te maken. Een korenmolen werd 
gebruikt om het graan te malen, eerst voor de eigen behoefte en al gauw, door 
averkapaciteit, kon men ook woor anderen aan het werk. Zo ging da moellijke 
tijd die velen vroeger gekend hadden grootendeels aan Groningen. voorbij. Er 
orrtstond met de andere derpen een levendige ruilhandel. Het grootste probleem 
wat men in Groningen Kende, was het begaanbaar maken van de wegen en het 
aanleggen van de brugsen, Men moest vaak over de Black River, om die vreden 
is later ook een Nieuw Groningen onistaan waar de bevolking zich ging 
concentreren, 
Het verging andere dorpen net’ ‘als Vriesland en Groningen, elk stichtte zijn 
dorp of gebied naar eigen komaf. Een bekend verschijnsel Is, zoals het altijd 
gaat in de vreemde, dat men steun zoekt bijelkaar, De taal en het geloof hebben 
steeds een grote ral gespeeld bij het ontstaan van die hechte gemeenschappen. 

Landverdèling. 

Wat ons steeds opviei bij het zien van de steden en de landopbouw in Amerika, 
waren de steeds” terugkerende rechte lijnen in de verdeling van de stukken 
grond. Volgden we in Nederland vaak de watuerlijke grenzen van water en 
land: in Amerika ging men anders te werk om iemand grand toe te kunnen 
wijzen. 
Van regeringswege werden landmeters aangesteld en dezen trokken naar die 
gebieden waar belangstelling voor was ain er land te kopen. Om dit nu uit te 
zatten in percelen ging men als volgt te werk: 
Men plaatste eer paal in de grond en trok ven daaruit op een afstand van 6 mijl 
een vierkant hetwelk men dan ook weer aangaf d‚m,v. palen, Zodoende kreeg 
ten een zuiver vierkant van 6x6 mijl, 
Om een indruk te krijgen van de grootte hiervan, rekende men één mijl op à 
uur lopen. Dit vierkant verdeelde men dan in stukken van één mijl, zodat men 
36 stukken land kreeg die men secties noemde. Deze Kregen allemaal een 
nummer en deze 36 blokken noemde men dan eer "township", waarvan de 
bewoners een gemeente vormden. 
Deze secties verdeelde men weer in ó40 engelse acres en werden dan verkocht 
met een verdeling van 1/6 en 1/8 gedeelte, 
Deze stukken van resp. 160 en 80 acres werden een “farm” genoemd, Dat 
gedeelte wat met de eerste keer riet als stuk van 160 of BO acres verkocht 

werd, was later vin een Bestuursbureau te verkrijgen per acre. Ben prijs die 
jaren lang gehanteerd werd was 1.25 dollar p/acre, dit gold o.a, de staten 
Michigan; lowa, Ilinois en Wisconsin. De koers van „en dollar was in die tijd HÉ, 
2.50. 7 

Eén acre is 4800 mi kwam dus op een bedrag van $ 1,25, tegen een rente in dia 
tijd van Sa 6 %, zodat velen binnen korte tijd zich eigenaat konden noemen 
van een hete sectie: en dit voor een prijs van slechts 5 800, buiten genoemde 
staten lag de prijs ai gauw tussen de $1200 en £3200. 
Ziehier de mogelijkheid van de emmigrant, men kon nu raar. behoefte land 
kopen zonder zich mafétous în de schuliten te zetten met alle gevolgen. van dien, 
De regering had één verplichting gesteld: nl. dat de 16e sectie niet verkocht 
macht warden daar deze door het Bestuur van Staatswege gereserveerd moest 
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worden voor het lager onderwijs of anders moest dienen voor het algemeen nut en welzijn. De opbrengst van het land ging naar een Algemeen Bestuur die deze gelden verdeelde volgens bepaalde richtlijnen in de verhouding van 2/5 tat 3/5. Het 2/5 gedeelte komt ten goede aar de Staat, waarin het stuk grand ligt en mag gebruikt warden voor eigen opbouw. Het 4/3 gedeelte moet besteed worden voor de aanleg van wegen en bruggen e.d, dus zeg maar voor de ontsluiting van het gebied. Dat deze grondverkopen veel gald opbrachten blijkt wel, als we zien dat in de jaren 1801 tot 1846 èr een bedrag binnen kwam van $ 115, miljoen doltar. _ 
Tet sipt nog een tabel om U een indruk van de maten te geven: 
1 mijl = GAD acres (3.0Tkm2 voor 4800} 
iacre = 4 roodg (4800m2) 
irogd = 40 pole” (}200m2} 
1 pater = 30,25 yard“ (30m2} 
Ì war la 9 voet cmd) 

Het ontstaan van een eigen cultuur. 

A. Gewenningsproces, De opkomst van de landbouw ging het snelst na 1846, toen Engeland zijn graanwetten buiten werking stelde en de dichte wooncen- tra's in veel landen bevoorraad en gevoed kanden worden. 
Er was in Europá een groot te kort aan voedsel door mislukte oogsten en een steeds verder optredende aardappelziekte o.a, in Ierland. Men zag dan ook met 
epluchting de voedselimpert uit Amerika ontstaan. . 
Cp deze manier konden ook de boeren daar han graan tegen hogere prijzen Kwijt op de ‘wereldmarkt’, Er ontstond een grote export naar o.a, Europa. Deze opleving bracht eveneens de spoorwagen en de scheepvaart op rivieren en oceanen veel voordeel, want alles moest over grote afstanden vervoerd worden, Tevens leidde dít tot verhuizingen op grate schaai in het land zelf. Men trok over en langs het Eriemeer naar Iowa, Dakota en andere gebieden waar nog goedkope grond in overvloed was, Men trok van oost häar west en met behuip van veel machines ging men de korenvelden te ijf. Echt efficient gebeurde dit niet, want er was genoeg land wat gebruikt kon worden. Deze veranderingen hadden eveneens een bevolkingsgroei tot gevolg, want in de 20 jaar tussen 1E50 en 1830 steeg het aantal inwoners van de Staten van 12.8 naar 23,5 miljoen, waarvan 200,006 emigranten deel uitmaakten. Het leeuwenaandeel In deze groei nemen de nieuwe Staten voor hun rekening. Om deel uit te kunnen maken van de Staten moest men voldoen aan de eis van o.a. een inwonertal van minimaal £0,E00 per staat. Dan kon men aansluiting vragen tot de reeds bestaande Unie en hoewel er soms bezwaren waren zijn toch allen die het vroegen toegelaten. Een overzichtje laat duidelijk zien waar de waoncentra’'s lagen dia verantwoordelijk waren vaor het toenemende inwonertal: 

CHICAGO (1830-1850) var 100.000 naar 50G.000 inw. 
DETROIT (1865-1850) van 50,000 naar 116.000 inw. 
CLEVELAND(I865-1880) van 50.000 naar 160.000 inw. 
MILWAUKEE(ISSGS-1880} van 25.000 naar 72.000 EW. 
INDIANAPOLIS(1865=1880}van 40.000 naar 80.000 IW. 

De groniste verspreiding wan de amigcanten ontstond na 1865, dit kwam mede door de burgernortog en de afschaffing van de sievernij Tevens brachten de vele particuliere spoorwegen de nodige drukte mee. In een onvoorstelbare snelie ontwikkeling nam men de aanleg van de spoorbanen ter hand. In de periode 1830 tot 1050 werd het railnet uitgebreid van 50km naar 14.400km. Het is dan ook geen wonder dat op deze manier enkele plaatsen tot een zeer snelle groef kwamen. Door de concentraties van de handel op die plaatsen, die ontsloten werden door de spoorwegen en scheepvaart konden grote hoeveel- heden goederen verwerkt worden. Om dit alles aan te kunnen waren er 
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duizenden arbeiders nodig en konden de steden snel uitbreiden, 
Dit alles gebeurde mede door de, industriele ontwikkelingen en ontdekkingen 
van! 
te transport; opening en dienstverlening van spoorwegen/ kanalen. 
2e de gestadige groei van de bevolking. 
3e invloed van de immigranten 
de ontdekkingen van de: telegraaf (1836) door Marse, de naaimachine (1846) 

door Howe, gevulcaniseerd rubber (1639) door Goodyear en roterende 
drukpers (1846) door R.M.floe. 

5e het ontstaan van een schaolteerplan, waarvan drie onderdelen het belang- 
rijkste waren: 

a. men stelde voor om aan kinderen van alle legen der bevalking gratis onder 
wijs te geven. 

b, men onttrok op deze manier de kinderen aan de industrie en bestreed op 
deze wijze de kinderarbeid. 

c. men probeerde de kinderen meer mogelijkheden te bieden in een beter za 
ciaal en economisch vlak dan dat men sek gekend had, 

We willen het nu hebben over het wonen en met name de bouw van de huizen, 
Het is al reeds enkele malen genoemd, doch het teek me goed er wat dieper op in 
te gaan. 

Eén van de eerste tevensbehoeften is, na het hebben van eten, dat men een dak 
boven zijn of haar hoofd heeft, In het begin was hiervan geen sprake; men 
sliep in de open lucht ef in een gat in de grönd. Zelfs het ontstaan van New 
Ypek met zijn torenboge flatgebouwen is te danken aan een aantal gaten van kh 
tot } meter diep in de grond met palen erover als dak. Dit waren de eerste 
onderkomens van de kolonisten uit de 17e eeuw. 
In de jaren 1850 is, de kuststreken buiten beschouwing gelaten, de toestand 
binnenlands nog weinig veranderd. Het enige wat men in het begin zag was dan 
ook een uitgestrekte vlakte met als enige begroeiing een wildernis van bomen 
en struiken in een samenstelling zoals men dat nog niet eerder zag. 
In deze wildernis met hier en daar een paar indianententen was het enige teken 
van bewoning. Niets leek op de toestand zoals men dat thuis gewend was 
geweest. Zelfs het materiaal om een woning te bouwen was niet eens voorhanden 
en de schamele bezittingen van huis meegenomen vonden hun plaats in de epen 
lucht. De planken waren nog bomen en de stenen moesten nag gebakken of 
uitgehouen worden uit de rotsen. Spijkers en cement waren er niet, allgea de 
blote handen. 

We moeten ons dan ook van de eerste woningen niet veel voorstellen. 
Het reeds genoemde gat in de grend, de vanden opgehoogd met zoden of 
takken, het dak van jonge boompjes, bladeren erover voor de ergste regen dat 
waren de riante onderkomens, de ze. dugeouts. 
Op deze manier ging mén te werk als dee grond droog genoeg was, dach als men 
een he moerassig stuk grond had met veel grondwater dan ging dit miel. Men 
was nu verplicht nm Kleine bomen te hakken met stammen van zo'n 3 meter. Aan 
het eind hiervan werd een zijtak gedeeltelijk afgehakt zodat men sen vork 
kreeg. Deze stammen werden de grond ingedreven en in de vork legde men een 
stem naar de andere zijde van het vierkaut, en deze manier kreeg men een 
soort hut waarvan de wanden bekleed werden met struiken, klei, bladeren en 
zelfs kleden. Er ontstond een redelijk winddicht geheel maar het nadeel was 
dat het veel onderhoud vroeg en met de waterdichtheid was het niet zo best 
gesteld, Na een fikse regenbui zag je dan ook de vaigende dag menig 
huismoeder bezig het beddegoed te drogen in de zon. Ramen waren er in die 
eerste woningen niet aanwezig en ean kist vormde vaak de deur. Door een gat 
In het dak kon de rook verdwijnen van de "open haard”, meestal een plaats van 
enkele stenen waarop een vuurtje brandde. Velen bezweken aan ziekten, die 
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duizeriden arbeiders nodig en konden de steden snel uitbreiden, , 
Dit alles gebeurde mede door de industriele ontwikkelingen en ontdekkingen 
van: 
le transport; opening en dienstverlening van spoorwegen/ kanalen. 
2e de gestadige groei van de bevolking. 
3e invloed van de immigranten 
4e ontdekkingen van de: telegraaf (2836) door Morse, de naaimachine (1846) 

door Howe, gevulcaniseerd rubber (1639) door Goodyear en roterende 
drukpers (14465) door R.M.Hoe. 

3e het ontstaan van een schoollserplan, waarvan drie onderdelen het belang” 
rijkste waren: 

a. men stelde voor om aan kinderen van alle lagen der bevolking gratis onder 
wijs ta geven. 

“hb. men onttrok op deze menier de kinderen aan de industrie en bestreed op 

deze wijz& de kinderarbeid, 
c‚ men probeerde de kinderen meer mogelijkheden te bieden in een beter sa 

ciaal en economisch vlak dan dat men zelf gekend had, 

Wonen. 
We willen het nu hebben ever het wanen en met name de bouw van de huizen. 
Het is al reeds enkele malen genoemd, doch het leek me goed er wat dieper op in 
tegaan. 
Eén van de eerste levensbehoeften is, na het hebben van eten, dat men een dek 
boven zijn of haar hoofd heeft. In het begin was hiervan geen sprake; men 
sliep in de apen lucht of in een gat in de grond. Zelfs het ontstaan van New 
Ypek met zijn torenhoge flatgebouwen is te danken aan een aantal gaten van 1 
tot 3 meter diep in de grond met palen erover als dak. Dit waren de eerste 
onderkomens van de koienisten uit de 17e eeuw. 
In de en 1850 js, de kuststreken buiten beschouwing gelaten, de toestand 
binnenjands nog weinig veranderd. Het enige wat men in het begin zag was dan 
ook een uitgestrekte vlakte met als enige begroeting een wildernis van bomen 
en struiken in een samenstelling zoals men dat nog niet earder zag. 
In deze wildernis met hier en daar een paar indianententen was het enige teken 
van bewoning. Niets leek op de toestand zoals men dat thuis gewend was 
geweest. Zeits het materiaal om een wonirng te bouwen was niet eens voorhanden 
en de schamele bezittingen van huis meegenomen vonden hun plaats in de open 
lucht. De planken waren nog bomen en de stenen moesten nag gebakken of 
uitgehouen worden uit de rotsen. Spijkers en cement waren er niet, alleen de 
biote handen. 

We moeten ons dan cok van de eerste woningen niet veel voorstellen. 
Het reeds genoemde gat in de grond, de randen opgehoegd met zoden of 
takken, het dak van jonge boompjes, bladeren erover voor de ergste regen dat 
waren de riante onderkomens, de z.g. dug-auts, 
Op deze manier ging men te werk als dte grorel droog genoeg was, dach als men 
sen te maerassig stuk grond had met veel grondwater dan ging dit niet. Men 
was nu verplicht om kleine bomen te hakken met stammen van zo'n 3 meter. Aan 
het eind hiervan werd een zijtak gedeeltelijk afgehakt zodat men een vork 
kreeg. Deze stammen werden de grond ingedreven en in de vork legde men een 
stam naar de andere zijde van het vierkant, on deze manier kreeg men een 
soort hut waarvan de wanden bekleed werden met struiken, ktei, bladeren en 
zelfs kleden. Er ontstond een redelijk winddicht geheel maar het nadeel was 
dat het veel onderhoud vroeg en met de waterdichtheid was het niet zo best 
gesteld. Na een fikse regenbui zag je dan sok de volgende dag menig 
huismoeder bezig het beddegoed te drogen in de zon. Ramen waren er in die 
eerste woningen niet aanwezig en een kist vormde vaak de deur. Door een gat 
in het dak kon de rook verdwijnen van de "open haard”, meestal een plaats van 
enkele stenen waarap een vuurtje brandde. Velen bezweken aan ziekten, die 
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Doe't de "swastika" hijr baas wie 

le-= It is novimber 1944, dat alie plysjemännen in úa lân 
fan de Dútsers, opdracht krije om Jonge minsken op te pakken en dan 
dlzze jonges nei Dutslán öctiere te litten, … 
Ferskate filldwachters wolle perfaarst net meiwarkje en düke 
ûnder. Sa ek Olivier Clement den Engelsman út Isgwierrum en 
pieter Lolkema út Le, De bruorren Gryostra, boer op Inia sate 
yn Ie, moatte ek neat Fan de Ditsers hawwe en wolle de twa 
Plysjemannen mar watb graach helpe. 
Ber ateane se dan, Jan Grypstra, syn broer Lubbert, Olivier 
clement den Engelsman eri Pieter Lolkema. 

Grypstra dacht de doar iepen fan it bûthús, de waarme kodamp 
komt harren temjitte. Wat is it efter de kosturten dochs vêstig, 
de kij dogge harren te goed oan it hea en strie, hjir 1a gjin 
keieg. 
De Amers en de molkbussen steane op it amerrek en de Fr hynders 
zsteane op 'e stäl vn !e stuorre, — 
Mar de mannen hawwe hjir giin each foar want nja binne-alle Fjouwer 
gespannen, Swijeud sjoege se elkoar oan en bet ten dwart walk: te 
sizzen. 
Einliks begjint ien fan harren Le praten. "Der moat wat aten wurde 
mannen, oars komt ik net klear", 
Dan nimt den Engelsman it ward, hy skuort Lolkema bygel vis oan de 
Houwe, YHo Êytse we ya it urniferm nei de Algra's pleats (no Willem 
Prins) der strüpe wij ús om. 
Mochten wij twa Dútake soldaten ts jinkomne dan moast do net wachtsje 
Piter IM "Tk nim de vjochter en do de loftse en Fuortendaliks 
sjitte hjer IN Lolkema sjocht him oan en seit "Op mij kinst 
rekkenje". Dan giet de büthiúsdoar wer iepen, Lubbert en Jan 
Grypatra nimme Öfdkte Fan de twa plysjemannen. It is roed 
heatwel seizen dat de manmen op 'e fvbs atappe. 
IE giet Pap de Strjitwei yn le rjochting Ingwierrum. De mannen 
siogge goed om harren minne, binne gjin moffen te ajen 7 
De tûken fan de heumen kreakje, de wynm is käld mar lekkich is 
it goed tajuster, Yn 'e f'jirte heere ae in pear fügels. 
Sasst,.., heare zé der net wat ? Nee... lakkich, it sil ín 
hazze west hawwe, Einliks sjorge de mannen de erutte. Algra's 
pleats foar harren eú stappe fan de fFyts Ôf en vinne.op te 
skuarre ta. HGiin Dütser tajinkommen", zelt den Fan de. mennen 
tsjin boer Algra, 

De takommende tiid sille de twa mannen hiir skûlje. 
Yn tuskenttig wurdt if foar de boer op Unia sate yn Te te hiet 
ünder de Fuatten, want der in guod fan Lolkeme vn 'p akuorre — 
wet. Op blaate Puotten Pint Jar Geypstra tpocn ante en wetter 
nei Ît hûs ta Pan "klaas Maaikes” {Klaas de Jong}. 
Hjir sil hy de earste Oren bìiuwe, hy hat ómmere minsken dt 
Ditake hÂnnen hâlden. 
Sil jen it sjoen hawwe 7? It wises Foar it Útwisze. 

dan Grypstra oppakt 

Dar komt yn Ie en omkriten in razzia, dan Grypstra ia it fijild 
yn as de Dútsers hie te pakken krije. 
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Ferskate mannen flechtsje nei de Koaipleats yn 'e Soiten Ander 
Ie, wêr 't Castelein se ünder it hea bedobbet. 
In 'e tuskentild giet in auto nei if slúswachtershûs on ijn 
ûnder Ingwterrum, ticht bei de âlde herberch (no “te Paters, 
in skoftsje letter giet ft op nei Grine,. Ek Grypetra zit vn dizee 
auto, Nel in lang ein riden komt de auto yn te at&! oan, 
Foar in grut gebou stoppet de auto en Mítsera Fitke ua headzerzaan 
út de auto stappe en bringe him troch de grutte dearrven Den il 
“beruchte"Scholtenshuist, 
in Dútser bringt him Fierder it gebou yn. Op jouw: heech 
wurdt de boer út de yn in grutte seal litten. 
Hy sjocht goed om him hinne, giin ten kast of stoel te al 
tar wol 43 minsken, 30 manlju en 13 Preulju. Der wiede pe 
sein, nee eltsenien foar har- of himsels. 
Lwaande mei harren eigen tinzen, hoe aij tt thús wize, 
„at all der mel my barre 7 
äk Grypstra tinkt oan thús en oer noch foile mear sten. 
Let op 'e jûn leit hy de holle del ep ten fan BYM KLADE, 
want. kjessens binne der net, . 
Sliegear sliepe se op le Flier en dat sûnder tekkes, 
De oare deis sjogt Grypstra trije of Fieuwer âldere zinskern 
=p stuollen sitten en lêze vn herren bibeltaje. 
Jan giet de doar {epen en in Diútser mei in pear care mannen 
inge de minsken wat thee en bôle, 
at Pillichgau rekket Grypatra can de praat mei de Puamvije Hf, 
sasteande út man en frou , jonge minsken noch. 
wer giet de doar iepen en in Dútser hellet dizze twa mirsben au, 

“faar ferhear. De keamerwacht freget aan grypstra: "Hit U even 
ep hun eten passen Pf" "hat kan Hel”, ie it antwurd. in 
In skoftsje letter komme de twa jange minsken wero:, mar hie 
sinne gjin hap mear troch de keal krije, sa binne nja selzjoan I 
it vonnisij de gaskeamer, de kûgel of wurkkamp, wa sil it einge © 
gan dé oare kant Fan Crypstra sit Bultje, in rechevemaur (út, 
Haarlem en seit tajin him "De kans is G5% dat ik cat zenden 
cagehangen". Dizze man moat gelyk krigen ha, want by sil de oarlach 
net oerlibje. 
“Ao is it myn beurt“, tinkt Grvpstra bang, 'no moaë ik Foar Ät 
serhear!, It duorret net lang as dêr komme de Ditsers al van. 
De doar giet lepen en hja pakke him fêst en skuorpa st 
sang op. “Wat sil der no barre, sil der no in min wan nier libben 
komme 2",-tinkt hy benaud, 
It! giet de gang del. Wer wurdt in doar iepen dien en ='a komme 
to yn in keamer wêr !t in grut bereau stiet. Efter it WITEEN Si 
in Dütser, dy't op 'e mouwe in heakenkfus hat. 
lei lead yn 'e skuon stiet Grypetra Foar him. Ue sil it Fe . 
aal der,nn ek sleln wurde T It binne de tinzen Pan an Tinsener 
rn it: "Schaoltenshuis®t, 
De Dútsers dogge de hân vn 'e hichte en akreauwe WEieg heij 1E 
Le Dútser komt efter on bureau wei en stekt ek de Lan # cmhesch en vopt "heil Hitler 17 

    

1ä



Underwilens klant hy de hakken fan syn learzens tajin elkoar 
aan. Dan stant hy on Grypstra ta en sjogt him grimitich aan. 
In grutte Plagge mei Ait heakemkrús derop, hinget can 'e 
miorrt, “Setzen Ale sieh H! is it lüd, . 
Grygostra giet sitten en wylst hy sitten giet wurdt der in 
Lampe op syn anklit set, In grut ekerp ljocht. "Was wissen Sie ran, 
Treget de Diútser yn it djoere uniform, hy is Lid van de 
sicherbeitsdienzt. Mar Orypstra hat harren neat te fertellen. 
Noarsr wurdt hy fierder Önderfrege. 
Den giet de Düteer stean en seit “Abführen 17 
ben giet 1t wer de zang del. De doar Fan 'e seal wurdt 
war tebèn dien, If ia foarby. "Nicht schuldig”, heart de finzener 
de Gare deis, Side können nach Hause gahen”, 
Hr ie no wer Êrij man er it is moarns à gere, as hy it 
“Schoitenshuis" efter him lit, It ei strie min waar en sa kâld 
az roms. 

Earst yn Koliumerporp oen 

Sel in lang ein rinnen komt hy yn Kollumerpomp can. Stiif fan!e 
kjeld kloppet hy vei Sieger de Groot aan, de smid fan dt doarp. 
rbe hjlrre 3 Is it ferbaasd. "Ja, ik hjirre, ik kom fan Crins, 
je bútsers ha my nderfrege en letter hawwe ae my wer gean litten", 
is it antourd, “Biac Pêstnâlden ?1, fregek De Groot opnij. 
“Jawis man, trock de SD {=Sticherhettsflenst). Grypstra fertelt 
Fiirder en waarmt olch bvgelyks op bei de kachel. 
ban degt hy de Jas wer oan en giet op tn âlde Froulju's fFyts 
neì hûs. Seis oere op 'e jûn fvtst ay it niem op. 
Sû, Dy is wer thus. 
Hy Hat hiel wat te fertellen. Fan syn frou heart hy dat hy it 
bender Kwytrekke is, dy't brûkt wie by de ferhúzing fan Lolkema. 
sa rekke Reinderom (Reinder Spriensma} twa boereweinen kwyt. 
Piter Lolkema hat de carloch oerlibbe en kat Ha syn dea yn Te 
tenälden. 

Clivier Clement den Engelsman, berne yn Noardgouw yn Selân, 
ie de krijg ek troenkommen. It barde wal, dat hy mel twa 
ristoelen Önder it hollekessen lei te sliepen, barre der wat, 
den wie hy der op Klear ! Us haadpersoan, Jen Grrpstra, is yn 
1400 yn Ie berne en shnt. 1928 boer en fuorman op de yn 1815 
houde Kop-hals-romp, Unia sate. Sechstig jier lang hat hy 
hjir wanne en is doe mei svn frou nei Kollum gien. 

Ta beslüt nog wat oer tt wurd awastika!, if is in oar wurd foar 
neakenkmis, ‘het draatende vuren kruis", in Äld symboal foar it 
Pronnerad'. 

ïL boppesteande ferhaal haw ik my troch de haadpersoan sels fertelle 
iittar. 

1 

Douwe. A. Zwart, 

Oyksharne ünder Ie. 
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Ácte van verbintenisse tusschen den Brouwers van Doccum opgericht. 

4 augustus 1708. (Streekargyf Noard-East Fryslân / BBG 2.) 

Dewijle de pachter van de uijtlandtschen brieven over de provincie van Fries- 

landt Maij 1708 ingegaen, sich mochte ondervinden van eenige actie te prae- 

tenderen te maeken op de Brouwers van Doccum nopens het setten van eenige 

drinckgelagen in haere huiĳsen en gerechticheden, 't welck nochtans hem niet 

toebehoort en soude strecken tot grote schaede en ongerijff, soo van de 

pachter van deselve Landt voornoemd, als die stadt wegen van de daeler, soo 

is 't dan dat de ondergeschreven pachters soo van deselve Landt voornoemd 
als van de stadt Daeler met de ondergeschreven gesamentlijcke brouwers, wiens 

handen hieronder staen tot hunder gemeene nut en profijt sijn veraccordeert en 

verdragen. Dat bij aldien de pachter van de vijtlandteche brieven jemant van de 

brouwers in Doccum, wien het oock mochte sijn, quame te inquereteren, actione= 

ren en in de breucken te slaen, over te:setten van drinckgelagen in gijn 

huiĳsingen: ende gerechticheid, Dat wij ons gesamentlĳjck tegen dien eisen sullen 

en gedencken te epponeren alle costen en schaede, oock onverwachte breu- 

cken op ons te nemen om gedragen te worden een gerechte derde part door de 

pachter van deselven landts voornoemd, een derde part door de pachter van de 

stadtsDaler ende de resterende derde part door de gesantentlijcke brouwers 

hooft voor hooft en sulcks sonder eenige exceptie, ergen of listten dien 
Eine renuncierende de beneficiën van divisie en discussie verbandt onser 
respectieven goederen, actiën en crediten geen excempt, Met submissie van 

den Hove van Frieslandt ende alle gerechten, in kennisse onse handen 
den Aden augustus. 1708, 

Joost Jilderda Buwe Tjipkes Claas Bockes 
Douwe Corneles Hoytte Douwes G. vrersborgh. 
Menne Sijbes Date Biolles J. Hajes Eisma 

Uble Douwes D. Harta {7} Dit is Jurren Gerrets 

2? Jans Pilr Franssen selfs gesectte handmerck 

Anders .….… Hillema. 

renticieren = Ôfstân dwaan fan... 
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In mouterij: ûnder is de sprút- of kymsouder mei it sprutende kaoarn. Boppe: 

it grienmout wurdt nei in souder hrucht dy't noch In ferdjipping heger is. 

De jest is op 'e eftergrûn mar net düdlik sichtber. Comtrint 1/25) 
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LE BROUPROSES. 

It brouwen kin Ônderferdield wurde yn trije haadbewnrkings: 

|. It mouten: it koarn wurdt weakke en moat dêrnei kime of sprute. Der nt 

steane enzimen en it koarn wurdt grienmout. neamd, it moat teste wirde. Dat wal 

sizze dal it droege of roastere wurdt, Ofhinklik fan de doer en temperatuer 
kriget it grienmout in ljochtgiele cant dûnkerbrumne kleur. Ut einprocukt het 

dan net mear grienmout mar gewoan Mout, 

2, Tt brouwen: de mout wurdt meald en mei wetker mongen saat der in besleek 

ûntstiet. Tidens it vanmeitsjen Lan it besleek binne de enzimen van it wurk en 

saargje dat it setmoal yn dekstrine en malkuse omset wurdt. Aaiwiten of probe 

inen Lervar je yn aminosoeren en pepbiden. 

It besleek wurdt Filtere en der bliuwe twa produkten oer: de wort (it focht} 
en de bostel (de [êstc dieltsjes} Wort wurdt scan mel hup, dit ia it eigent 

like lrrouwen. Hop jout It hier in bittere smaak, soarget foar de typyske bier 

lucht, klearret de secane wort en hat in konservearjende wurking. Der wurdt wer 

filtere en it facht dat verhliuut hyt hopte wort. 

à. It gêsten: de hopte wort moat Ôfkuolje en dan komt der in relnkultuer fan 

gÔst by fan in earder brousel. Reinkultuer hetsjut: sûmder syktekimen of hak- 

tearjes. Der binne twa foarmen fan gêsten: de hege of boppegêsting dy't bart 

by Lemperatueren fan 14-20 graden Celsius; de lege of Ündergêsting dy't bart 
by Lemperatueren fan 6-10 graden Celsius. By de earste foarm set it gêst him 

boppe yn de giĳlkûpe êE, hy de twadde foarm ûnder yn de gijlküpe, 

De gêst soarget dat de maltose feraarelt yn alkohol en koalsoer. De gêsting yn 
de gijlkûpe is de haatlgêsting, neigêsting bart yn lagertenks of fetten, dêr't 
it bier in pear moanne yn bliuwt. Eintsjebesltút wurdt it bier nochris filtere 
en is dan klear foar de Ferkeap. 

De smaak Ean it bier wie ûnder varen Ôfhinklik fan it wetter dat brûkt waard, 
Fierders koene der krûden by it hrouproses brûkt wurde. By it desten moasten 
de brouwers der goed om Linke dat der net tekEolle reek yn de mout leek, dat 
kaam de kwaliteit en de smaak fan it bier net te'n goede. 

r 

Noe't Jan Reijiscs broude...? Yn grutte lijnen ail er him oan boppesteande 
proses hälden hawwe. En fierder sil er syn eigen kncepkes hÄn hawwe, al as 
net fan syn learmaster leard, IIy hat yn alle gefallen in goed pradukt makke 
want hy wle ommers maskerhrouwer! 
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Qersjoch fan de Brouwerij fan Buys út Klundert sa't dy der ein 1700 útseach, 

Yn de wurkküpe B wurdt it besleek makke, it waarme wetter dat dêr by brükt 

wurdt, komt út tejettel a. De wort rint yn Ônderhak C en wurdt därút wei yn 

biertsjettel A pompt mei help Fan pomp c. Yn A wurdt de wort mei hop sean. 

Dêrnei skept de brouwer de hopte wort yn in goatte sadat it nei UD rint. Ts 

it dêr âfkuolle, dan komt it yn gijlkûpe E. As de haadgêsting klear is, wurdt 

it gijlbier Öftape yn [etten dy't yn Eetkûpe F stean kinne. Yn de etten komt 

de neigêsting ta stân.



Ta beslút noch twa nijsgjirrige teksten út de proklamaasjeborken fan East- 

dongeradiel, se geane beide oer de brouwerij ‘aan't kerckheEf'. (M5 en M6) 

Men laet een ijder weten dat Sape Tabis ende Sape Lieuwis, curatoren over 

Jork Sijtses kinderen, bij decreet van den gerechte van Oostdongeradeel eerst 

bĳj't uijtgaen van de brandende keerse ende naderhandt bijt lichten van't segel 

uijt den wasse ten overstaen van den weledel geboren here Jr, Hobbo Esaias 

van Aijlva, grietman over Oostdongeradeel als commissaris, gedenckt te vercopen 

den volgende parselen: 

Eerstelijck: sekere schoone huijsinge ende brauwerie tot Aenjum, staende dicht 

aent Kerckhoff, bij Jorck Sijtses metten doot ontruijmt; 

Ten tweeden: sekere huiĳsinge ende tapperie tot Aenjum aent hoogst van de 

straet waert grauw-peert uiĳthangt, bij Sijmen Jacobs bewoont; 

Ten darden; sekere huijsinge ende tapperie op Oostmahorn. 

Wie gadinge daeraen heeft, gelieve te comen maendach den 16 april 1683 op de 

sitdach bijt wtgaen van de brandende keerse en den 23 dito bijt lichten vant 

segel uijt den wasse ende decreet vant gerechte Oostdongeradeel evenverre hem 

emant daertegen gedenckt te opponeren, can comen als dan, ende geven sijn 

redenen van oppositie aen ende wie het gelieft te copen can sich op de voor- 

schreven tijden ende plaetsen vervoegen ende copië op conditien dan te lesen. 

den 26 martij den le procl. 

den 2 april den 2e praocl, 

den 16 dito den 3e procl. 

De twadde beslacht de keapakte dat Jan Reiĳtses de brouwerij keapet: 

Jan Reitsis tot Aenjum begeert boden ende consent op de coop van sekere huij- 

singe, hovinge, bomen ende plantagie sampt brouwerie ende mouterie met het 

hrouweragereedschappe, 

Alles staende ende gelegen Lot Aen jum, hebbende Jacnb Jansen ten oosten, de 

sLraet vaar ten zuijden, de wegh len westen enie Nelis (4) Pijtters ten noorden. 

Beswaert met een Eloreen rente miten jaerlijk wederom jubecirende van de erven 

van de hoogedele welgeboren heer Swartzenbergh, in leven grietman over Oost- 

dongerdeel, de somma van ses stuiĳvers gerede jaerlijx wt het blauhuijs, 

Voorts met dorps- ende andere lasten ete. Aldus gecocht van Lieuwe Folckerts 

tot Aenjum de huiĳsinge cum annexis voor tweeduijsent goltguldens met den de: 

creet voor den vercopers posten ende her gereedschappe tot vierhondert ende 

negentigh goltguidens, 
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te betaelen op drie termijnen als: le Maij 1636; 1697 ende 1698, ex een ge— 

rechte darde part. Alles in vrij cost- ende schadelosen. gelden. Breder ver- 

mogens het coopbrieff daeraff. zijnde. 

den 22sten Junij 1696 le proclamatie 

den Gden Julij 1696 den Ze proclamatie 

den láden septembris 1696 den Je proclamatie. 

Hjirûnder de oannef fan de proklamaasje: 

7 ht
 Agde Aperen 
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DOCKUM EEN STADT IN OOSTERGOO 
  

Ende de Grieternij van Oost-Dongeradeel gelegen, As (gelijck in onze 
Historie te zien is) gebouwt in den Jare na de geboorte Christi 240, ende 
heeft in den beginne Dockenburg geheten, ende is daar gebouwt om de 
gelegenheid des Plaatses, omdat men van daar door den Lauwers ende ook door 
de Scholbank in de zee na Oosten ende Westen mochten varen. 
Deze stadt is tot eenen vruchtharen plaats gelegen; hebbende in 't zuidoost 
de Dantumerwolden, in 't Oost Collumerlant, in het Westen West-Dongeradeel, 
in 't Noorden Oost-Dangeradeel. 
Dan in het westen van Dockum loopt de rivier Ee, na Leeuwarden die scheeps- 
rijck is, ende waardoor. ook van Leeuwarden schepen na Haar g en de „Bremen 
varen voor de bekwaamheid der Strooms, 
tot welkes sluisen onderhouden het convent van Claercamp gehouden. is, als 
men in de ‘historie zien kan. 
Deze Stadt Detkum is bevonden ten tijden van Bonifatiùs bekent gewarden, 
die’ de eerste ErtSbisschop (Aartsbisschop) van Mains was, welke voornenende 
Vriessen;. noch in ongeloof tekende te bekeren, aldaar vermoord en de 
“doodgeslagen is. 

Dan gedureirde de Geldersche en de Boergoensche oorlogen en de beroerten in 
Vriesland, heeft Dockum den Gelderschen gehoorden en toegedaan geweest, na 
welkes beroving ende nadat de Geldersche verdreven waren door de Boergoen= 
schen, de Stadsvesten gevlecht ende nedergeworpen zijn. 
Ende wederom sterk vast gemaakt, en de met goede Wallen en Dwingers 
versiert hebben binnen de Stadt aok ter Eeren des Martelaar Bonifacij 
zekeren Clooster van de Reguliers ordere gesticht, welke daarna die van de 
orde der Premonsterijzen, aan zich getrokken hebben, binnen welke couvent 
de springende fanteyn=wateren evenals ook buiten de Stadt, alwaar de Bron 
is haar tot heden dage nog zien laten. 
Deze Bron of Fontein hebben die van de Stadt ‘ groten dienst had om vers 
water te halen, en is zeer goed water.voor Brouwers ende gehele Burgersche 
die het gebruikten, 
De Heeren Staten hebben met advijs van zijne Prinselijke Excelentie en de 
der Raden van Holland, aldaar in den Jahre 1596 gesticht zekere Collegieter 
Admiraliteit, gelijck in de Chroniek verhaalt is. 
Deze Stadt pastorije (parochie) in hoogtijden ook bedient Ludgerusupt een 
oude en de Edele geslachten binne Wierum geboortich welke ook het vaderland 
geweest is van de voortreffelijken en hooggeleerden Gemna Frisius Marthema- 
ticus ende Medicijn van de orde der Culdevlieses gelijck ook meer andere 
geleerde pannen. 

De bestellinge (aanstellinghe) des Magistraet (stadsbestuur) geschied bij 
het Provinciale Hof (door het hof van Friesland stelt zes Burgemeesters 
aan) evenals în andere steden, die aldaar aak heeft doen bouwen een 
sierlijk Raedhuijs, Weeshuis en de diergelijcke huyzen, 
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Dè Burgemeesteren zijn aldaar!.zes-in hef: getaten de twanlef gezworen ite 
de eed afleggen) gemgentstuiden, tvertegsnwbdraigerke Edddäteden) die aïle 

jaren: tegen den zes: Burgereesteren” overgeschreven. Gommer ‘tegenoverelkaar 
„2:partljen $% gemeenteluiden' "2" burgemdesteren: dr wórden welke sake. enige 

Coumimotus (Commetie)-in voorkijden werwekt'hegtt;s. 
De stemmen worden. gedaan ‘bij’ ieder bürger"‘die 't Recht aidaar heeft 
(burgerecht voor 1804 was erfelijk}, en dia vier (vuur} en de licht binnen 

den stadt is houdende (die een eigen huis hebben-een economische. welstand), 

‘ende cont in de Kerck de Durgerij uit alle vier Edelen espelen (péf,wijk - 
‚districtstetsel s in grote getale, ende doet aldaar de Stemmingen 

‚De gezworene Gemeente verschijnt niet op den Raadhuijs van geroepell, zijnde, 

ende bezonder mede'ten tijde ala de stadsrekeninge (debat) gehouden,’ ‘werdt, 

n ofte als nieuwe, lasten ‘den. Burgérse npgedrongen worden ende En dier 

gelijcke zaken. De 

De “ópzichte (burger armenhuis} der armer is vier bekwame persnen, ende 

ontvanger bevolen. 

Bij ouds ende omtrent den jatich 1436’; ên waar de tijd geeft de Stáâdt Dockurnr 

zo in oude geleidbrieven als. andersinds’ welcke .de Stadt gedurende de 

Schieringens en de Vetcopers „Fáctieens met: Leeuwarden ende ingezetenen van 

Qosterga gemaackt, gebruikt. ‘het. zeges: Mpp. de Groote. Kerck hebbende drie 

torens, ende boven de Kerck de Sonnê,” Mänw:an de'Sterren met deze Letters. 

SIGILLVM MAIVS-“ CIVITATIS DOCCVMENSIS 

(GROOTZEGEL VAN DE STADT DOCKUM) . 

Uit welke wapen ik varkete het nièuwe bestaande in eeù quartier Kane (een, 

vierde wapen Eivlak) en: Sterren genomen zijn, 

Welk wapen na de tijd van verander inge de Magistraet van Dockum- Án teken 

van de oudheid van hare Stadt'bp welkeren penning (medhïilte) of Madelije., 

(Medaille). hebben, doen, staan, Am:Silver;en de ‘Golät! int: het ‘aanzicht. van: 

het Wapen: zoals gij: mer: ziet: Ui Beterdnde: SI-DOMÍNVS.NON CVSTODIAT CIVI- 

TATEM FEVSTRA VIGILAT _EVSTOS. Ps 1 * { Zoals de Heer „armameneennnnns }. 

Deze stadt Dockum is mede geprebifigeert met vier treftigeë jaarmerkten, 
alwäar’ verschijnen verschijdende - Cooplieden met. alderhande Waren: ande 

Koopaanschappen, gok, mède. word altoos yaor deze ordinâris” vastgestelde 
dagen treftige paardemerckten gehouden. : = 

De earste Jaermerckt is altoos den 2 den maije. 

De tweede wart gehouden des. daags na Bonifacius’ däg zijnde: 6 Junij. 

Den derden op Sint Victoûrs dag zijnde de 10 den oktober” 

En de vierden Jaermerckt begint op alle zielen-dag. den twpetlen november elk 

drie. dagen durende. Ende oude Stadt Dockum wordt tegenwoordig geregeert van 

deze Maglstraats (personen) 

Ende zijn de namen der tegenwoordige Burgemeesters deze: 

Michiel Sibrants Adama. Joannis Ronekes in Gedeputeerde Staat gekozen. 
Dominious Ornia. Tjaard Gauma. Doctor Joannes Veltriel 

Dirck Claessen mede volmacht op den Landsdage (Prov Staten) . 

Secretaris; (Sgoreet= Geheinschrijver) boctar Henricus Dionisy (Gad van de 

Wijn). 
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TOPONIEKEN en BOERDERIJEN uit de Proclamatieboeken (6} 

Zie voor, “voorwoord” en bedoeling ESneupers 12 en 13. 
Het genoemde cijfer is áe bladzijde uit het proclamatieboek, 140v 
betekent de ongenummerde achterkant van bladzijde 140. Omdat de 
Proclamatieboeken behoren tot de weinige bronnen van voor 1700 ia 
er veel meegenomen, zelfs proclènatiea waarin geen toponiemen of 

namen van boerderijen voorkomen, worden hier weergegeven aadat er 
mogelijk lezers zijn die er iets aan hebben. : 7 
Deze keer een groot stuk uit Proclamatieboek M5 (op te vragen ala 
archief 13-27 nummer 100) uit de jären 1669 — 1683. 
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R. Tolsma 

Cornelis Boaman en Auréèlia van Wyckel kopen sate te Midhuizen 
onder Fe, bewoner Geert Pietérs, 50 pm, Heerwegh ten westen, 
18 flor, 100 gg aan huur, gekocht van Douwe van Aylva (Unia) 
grietman van Tietjerksteradeel á 64 ag 

“Cornelis Pasman keopt sate te Stien, Anjum, bewoner Ale Jans 
23 pa, 8 flor. gekocht van Tit a van Kottinga áà 46-7 gg 
De lange mieden te Aalsum, kont 1ycke greide van 18 pm 
Tapperie te Paesens” 
‘De Ridwech te Licessena 
Heere Jochum à' Drielf(?} luitenant ta peerde ende Juff. Ca- 
tarina Hesser te Leeuwarden kopen twee saten: 
11 em te Niawier, Abe Abes nog 6 jaren à 2 qg, 21 flor. 
88 pmte Nikerk, Sape Jouckes bewoner 
Helena laria toe Schwartzenbergh, wed, Georg Wilco Schwartz- 
enberah,‚:koopt 94 pa buitendijks te.Paesens, met een stem en 

vrij van huizinge, 9 flor. Rinnert Fjallinghs bewoner, ge- 
kocht van Suzanna van Burmania C$, erfg. van Tedt en Luts 
van Cânminga. á 30-qg = 525 qq 
Sije Jacpbs. koopt Eysinga te Arjum, 52 pm nag 2 keer 9 jaren 
verhuurd, gekocht. van Sije Cornelis CU á 69 gg 
Claes en Sytze Jansen, broeders van Beitske Jansen kopen 1/3 
van ouders plaats, 37 pm (geheel 111 pu, Claea en Sytze heb- 

ben zelf de andere 2/3), 26% flor. gelegen op Suickmahuis 
te Oostrum, gekocht van Joannes Andrije en Beitske Janden te 
Leeuwarden à 167 gg d utrg = 3964 gg 8 stra 
Verkoop van de Witte Swaen te Anjum 276 qq 
Huis te Korra, met een winkel ende verf tonnen, 420 gg 
2 pmte Niawier, de keegh genaempt, de Heerewegh ten oosten, 
de Cloostersingel ten noorden en westen 
Cornelis Bosman koept sate te Oostrum, Former Pyters gebrui= 
ker van 75 pm, 24 flor. 3 jaren huijringe Á 182 cq gekocht 
van Harja Clara van Wytema â 56 qq 
2 pn gelegen aen het hornleger van Feitemaplaeta te Paesens 
Kandelcaop sate te Oostrum, 48 pm, tegen 1/6 plaats op Weder 
buiren onder Westergeest, Jelle Sytzes + toehaack van 2720 gg 
Taprerie te Lioeaserg 

Familie Fonteijn koopt sate te oostrum, Claea Sioerta bewo= 
ner nog 13 jaren, 170 cq huur, 21 flor. 3 gg eeuwige rente 
aan Mellema, Ì gg aan de kerk, verkocht á 48-14 qq 

50 einsen landt "t Tiorgras" te Anjum, beswaert met 2 voet 
äyck in de smalle handen 
Cornelis Bosman koast sate te Tibma, 50 pm, bewoner Douwe 
Clases, 16 flor 21 stre, 3 huurjaren Á 100 cq, gekocht voor 
39-T eq de pe van Wick van Eysinga, niaerverzoek van Suick 
van Aebinga van Humalda 

Cornelis Bosman koop brouwerie en brouweragereedachappen’ te 
Ee van Willem Hettes voor 680 ga 
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17 
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122’ 

Zeven pm te Lioessens “die Dollen” genaamd 
Egbert Ades, mr. Backer te Doecum, koopt sate te Ee, 45 pm, 
Folckert Jans bewoner, 14-14 flor., nog een jaar huur á 105 

ge, gekocht van Vrou Hester Lucia van Aylva áà 55 gg 
5 pm "t Tiel" genaempt te Aalsum 
6 pm greidtlandt "in de Hoyten” te Ee 
2 pm landt aen Fevtema zingel te Anjum 
Openbare verkoop sate en landen te Juwawier, 60 pm (was eer- 
der van Haie Tierx) 
Vier pm "de Stege" genaamt te Ea 1676 « 
Twee pm “by de hoijdam“ te Morra 
Vier pm land, hebbende de meengchar te Ee ten weaten "hebben 

de reed over het mande landt" 
Clara van Andreae koopt Hiemstra Sate te Morra, Jhr Caapat 
van Tittingh gebruiker, 34 pm met “het stins”, 9% flor. 

gekocht van Froyek van Scheltema á 140 gg 
Clara van Andreae koopt Willemsche Willems sate te Morra, 82 

pn, 33% flor, huurwaarde 134 ag, gekocht van Frouck van 
Scheltema Á 40 qa. 

Clara van Andreae koopt Bernardus Kinga gate, 80 pm, 25 É1. 
nog twaalf huurjaren, gekocht van Frouck van Scheltema & 64- 

gg 
Executoräle verkoop van Douwe Cornelia boerderij op Nidhui- 
zen ten voordele van Helena van Burmania 
Jan Jansen koopt sate te Engwierum, Sybe Minaes bewoner, 44 
pi + koij, Ì6 flor. huur 60 ag, gekocht van Marla Clara van 

Wijtsma 
34 pm in de meenschar in de utterkolcken onder Morra 
Cornelis Bosman koopt 5/6 van een sate int fogellandt onder 
Oostrum, Mame Ulbis bewoner, 36 pm, 14 jaren Á 1 ag, 12 flor 
verkoper Jhr Frans van Eminga op Sithiema te Hallum á 32 aq 
Vijf pm greidtlandt te Metslawier, de Vickerie ten noorden 
Cornelis Bosman koopt sate tot Dijxhorne te Ee, Jarigh Jacobs 
bewoner 50 pm,.8% flor. vier jaren huur Á 100 qq (de zaatsen 
versmelten hierin) gekocht van Maria Clara van Wijtsma á 48 
gg en Ì4 strs 
Cornelis Bosman koopt % sate te Ezumbuiren, Johannes Taeckes 
wed. bewoner, gekocht van Johan Rgbert Clant Á 21 gg 
Cornelis Bossen koopt cok andere helft van Jhr Egbert Lolcke- 
mä, á 21 gg 

Zes pm te Niawier, de Bonies genaamt. (1677) 
‘Tierck Hendricks Banga koopt Obma te Ee, 99 pm "met de Adel- 
yeke Stins” tot Outterp (zie copy} 
des pm onder delsum "het drijslandt genaempt”, de eigenaar 

‘van Groot Jarla ten westen 

De Van Ripema's kopen gate van 83 pm te Ee met poort en ho- 
„meie +1 pm. kerkeland, te Oostrum en 2 pm pastorieland te Ee. 
“in de Tioegen” bewonen het zelf, 18 flor. te Ee, gekocht 
‘van andere Ripema's vaar 8000 cg 

‚ Verkoop herherg "Altena" tapperie de Eevaart ten zuiden en 
het paerdepadt ten oosten voor 630 qq 
Cornelis Bosman wandelkoop van eeuwige rente uit Foockema en 
Feitsma te Anjum tegen vier pm "de Stegen" te Ee 
Cornelie Bosman koopt “de Reijdawal" te Metslawier, 24 pm en 
beswaert met de huisinge, langhhuia, kelder en kelderskamer, 
12 huurjaren á 1% gg, gekocht van Albert Swalue voor 1300 gq 
Jan Gerrits koopt 2/3 van huis "herringe hornleger" + stem 
te Tibma, gekocht van Gerrit Gerrits voor 350 qq (bezit zelf 
1/3 al} 
Smitterde te Te 
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163 

165v 

166 
110 
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173 

174 

Drie 7; ‘se Wetsera. An Jgarlahuijsterreed ten w, de reed in 

t Terp Wetsensa ten zuiden, de dorpsopreed ten oosten, Heere 

wegh ten noorden á 88 ag 

Drie pm landte gelegen by de Aelsumerpoort, "de Cruisfenne” 

genaeat, 14 flor. Aelsumerweg ten. 

Vrije tapperie te Ee 

Tyaerd van Aylva.koopt sate te Wetsens, 44 pm, Ye Johannes 

bewoner, 8 flor, verkoop 4 60 gg, niaer van Hessel van Emin- 

ga k ' ' 

Tyaerd van Aylva koopt sate Le Niawier, bewoner Symen Clae-. 

‚ gen, 23 flor 16 stre, vier huijasteden hiertoe behorend, de 

huur is 132 qq, wandelcoop met Johan van Heslinga tegen een 

sate te Schalsum 

Jan Jansen koopt T/B deel vaù Holdinga State te Ee, 84 pm 

Burmania de rest, 8 jaeren huur, gekocht van Helena Maria 

toe Schwartzenbergh à 48 gg De ' 

Jan Jansen wandelcoop met Cornelis Bosman van halve säte te 

Ee, Geert Pietef bewoner, 60 pm, Bosman reeds'andere helft, 
tegen 5 pm op de Warren + toehaack van B00 gg 
Vier pm in de Kouwen te Niawier (1679) 
Cornelis Bosman koopt atate Bolta te Anjum, 62 pm, Harcke 

Aùdrijs bewoner uog zes jaeren á 120 gg, 28 flor. gekocht á 

30 gg 14 stre, niaerversoek van Helena Van Ackinge À 

Cornelis Bosman koopt sate Le Wetsens, 26 pm, bewoner Hen-: 

drick Ages en Folckert Jilles á 110 gg, 10 flor. gekocht van 

Gerrolt van Kamminga Á 100 gg 0 
kuck Ronda koopt sate te Lioessens 42 pm, 17-5-6 flor., ge- 

kacht van Catharina van Mellinge Á 55 qg 

Vijf pm greide, “de Keegh" genaamt onder Niawier 

Cornelis Bosman koopt halve sate te Paesens, bewoner Sape 

Jouckes, 39 pm (scheel 60 pm), kuur 60 cq, gekocht van Vrou 

Catharina Victoria van Sternsee, huisvrouw van Gerrolt van 

Kammingha à 59 ag 
Tapperie tot Morra 

Rinse Gerrits koopt halve sate te Pasens, bewoner Doecke 

Tietges wed. 60 pn 
gekocht van Cornelis Bosman voor 50 gg (+tackterstallige huur 

Dr Wigerus Stania koopt Tadema, bewoner Trijntje Sioerds, 66 

pm. 24% floreen, gekocht van gezamenlijke erven van Gerck 

Sipts Tadema en Eeltie Reitses à 95 gg 21 strs 

Tyaerdt van Aylva wandelt twee halve sates te Lioessens, be- 

vaner Thomaa ?? samen 65% nm, vervallen huis 

tegen twee halve sates te Morra: bewoner Jacob Jacoba,100 pa 

bewoner Johannes Tiaerde 66 ru 
Jan Poppo van Andreae ig de verwandelaaar, Van Aylva geeft 
een toehaack van 3038 qq 
Tyaerdt van Aylva koopt huia te Anjum + stem, hebbende de 

Nitte Swaen ten westen, gekocht van de kerkvoogden voor 300 

gg 
Zes pm greide "de, Drostfenne" te Aelaum 
Acht pa."Branda" genaamt te Bollingawier 

Een pu in twee pu, “de Wtveegh" genaemt 

Vier pm aen de Hornerijâ , . 

Hobbo Esaias var Aylva koopt sate te Niawier, 65 pm, bewoner 

Wed. Pieter Ebbis, verachot 1000 gg, 19 flor, 25 stre, ge- 

kocht van Lucia van Aylva CS á 61 — 21 gg, en 

Hobbo Ernáias van Aylva koopt halve gate te Metslawier, bew, 

Jacob Mackes, 52 pa, geheel 16-6 flor., gekocht van Lucia , 

van Aylva á A2 07 
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LEDEN NIEUWS. 
  

We verwelkomen deze keer twee nieuwe leden: 
1. dhr. R. KOSTER, lisdodde 9, 9103 RS Dokkum. 
2. dhr. J. JOUSTRA, titus brandsma 40, 9101 WN Dokkum, 

Dhr. Koster is zeer belangstellend naar de geschiedenis van eigen 
omgeving en als zodanig geinteresserd In de Sneuper. 
Dhr. Joustra is een verwoede bodemonderzoeker en daardoor belang- 
stellend naar de geschiedenis van zijn bodemvondsten. 

Wij willen, deze nieúwe leden hartelijk welkom heten en hopen dat ze 
zich thuis mogen voelen binnen onze gelederen. 

  

DOEKEN- EN COMPUTER NIEUWS. 

Van de Zijlstra Stichting ontvingen we een nieuwe uitgave met veel 
nieuws‘ over families met de naam Zijlstra. 
Dit exemplaar ligt op de leeszaal van het archief. 
mmm mg nn . . 

Daarriaast Âs er nieuws te melden bestemd voor diegene van de leden die 
gebruik maker van het stashoomprogramma “HAZA — DATA". 
We kregen het volgende bericht: 
Vanaf begin juni a.aà. zal versie 6.35 geleverd kunnen worden, wet en- 
kele uitbreidingen t.o.v. de vorige versies, Als u een of meer van deze 
nieuwe, onderstaande mogelijkheden wilt gebruiken, ‘dan kunt u deze 
versie bestellen, Een volgende versie zal omstreeks november a.s ver- 
schijnen. De menu's zien er zo uit: - 

a.koppeling naar tekstverwerkers g.hoofdletters bij alle voornamen 
b.vordperfect macro's h.dupliceren achternaam kinderen 
e.„muisbesturing isherkenning patronlcwen 
d‚full=cedor instelbaar j.leeftijd ouders bij geboorte 
e.nonochroom in grijstinten k.neer printerondersteuning . 
f.als:optie: kaders in schema's t.uitschakelen wachtwoord 

Ook is er een betere nieuwe handleiding gedrukt, die beter gelijmd is 
dan de vorige versie, Deze is ook te bestellen. 
Haza-Data 6,35 wordt geleverd op een 3.5" of twee 5,25" diskettes. 
Voor gebruikers van versie 6.3 t/m 6,4 zijn de kosten... f 13.00 
samen. met de nieuwe. handleiding zijn de kosten.......... £ 20.00 

zn np 

KE 

GEWIJZIGDE KOSTENHEREKENING bij OPDRACHTEN, 
hl ia   

Inzake'de reorganisatie en planning werd. de kostenberekening voor de 
werkopdrachten gewijzigd en vastgesteld als volgt: 
voor LEDEN minimaal Ff 15,00, voor NIET=LEDEN winimaal Ff 25.90, beide 
tot een maximum van 3 uur, daarna wordt er f 5,00 per uur berekend per 
opdracht. De reiskostenvergoeding is vastgesteld op f 0,25 p/km. 
Alles exclusief kosten voor copie/ foto en porto's. 

EORDT NUJ LID VAN ONZE VERENIGING VOOR SLECHTS F_ 20,00 P/JAAR. 

teun door uw lidmaatschap het onderzoek naar de historie uit eigen 
egio. 
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