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Van de redactie: 

Na, laten we hopen een goede vakantie staan we weer in de start- 

blokken om dit jaar nog twee Sneupers te realiseren. Een ervan ligt 

nu voor U en wij hopen met vele leuke en nieuwsgierige onderwerpen. 

Er is door de redactie besloten om volgend jaar met vaste 

rubrieken te komen en elk zijn eigen plaats te geven in ons blad, 

zodat het nog meer een geheel zal worden. Dit houdt wel in dat er 

ook voor elke rubriek copy moet zijn, het gevolg hiervan is dat 

wij als commissie van U iets meer zullen verlangen. Het moet niet 

moeilijk zijn om eens wat op te sturen wat voor plaatsing 

gebruikt kan worden. 

Het hoeft niet mooi te zijn als het maar orgineel is. Dus geen 

overgenomen stukjes, tenzij met een eigen bewerking. Mochten er nog 

leden zijn die een idee hebben ter verbetering van het blad dan 

graag zo spoedig mogelijk even schriftelijk melden. 

Met het bestuur wordt druk onderhandeld om het financiele plaatje 

rond te krijgen en we hebben alte vertrouwen dat dat ook zal lukken. 

De volgende redactievergadering is op 15 okt. a.s. en we hopen 

veel reacties te krijgen via de nieuwe POSTBUS 361, 9100 AJ te 

DOKKUM. 

Bestuursmededelingen: 

Zoals u in de sneuper 20 hebt kunnen lezen zijn de bestuursmede- 
delingen en het redactienieuus vanaf september gescheiden. 

Dit is het gevolg van de wisseling van voorzitter, omdat dhr. E. 
Smits niet meer deel uit maakt van het bestuur, zal de voorzitter 

het stukje Bestuurlijke mededelingen van hem overnemen en in het 

vervolg verzorgen. 
Na een lange periode van vakantie die hopelijk voor velen van ons 
zorgde voor een welverdiende ontspanning, gaat de tijd weer door 
en komt ons dagelijks ritme ook weer terug, kinderen gaan weer 
naar school en het verenigingsleven bloeit weer op, en ook de 

tijd voor het uitoefenen van hobby's. 
Ook het bestuur heeft van een welverdiende rust genoten en gaat 

ook weer met frisse moed beginnen om de zaken van de verenigng 
‘de Sneuper' weer te behartigen. 
Ook voor het secretariaat is het een rustige tijd geweest de 
afgelopen periode en valt er niet zoveel te melden. 
De penningmeester wil de leden er graag op attent maken dat als 

mensen een rekening betalen voor een opdracht, of contributie dit 
even duidelijk willen vermelden bij overschrijving op rekening 

nummer van de Rabo Bank, zodat het gemakkelijker voor dhr. 
Heeringa is om dit na te zien. 

Zijn er nog mensen in uw omgeving die nog geen lid zijn van 'de 
Sneuper', maar die wel belangstelling hebben, dat kan toch niet 
praat eens met die mensen en maak ze lid voor het bedrag van É 

30,00 p/j, dat is f 1.66 p/maand, dat kan toch niet een probleem 
zijn om lid van onze vereninging te worden! 

gewoon doen! 
GV. 
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IN MEMORIAM 

Groot was de schok, toen wij het 

bericht ontvingen, dat op 23 juli 

1992 was overleden dhr. W. Keune, 

oud-archivaris en erelid van onze 

vereniging. Op 28 juli hebben velen 

van onze vereniging tijdens de ge- 

houden uitvaartdienst afscheid van 

hem genomen. 

Hij was voor de Sneupers altijd de 

grote stimulans. Hij zag het be- 

staansrecht van de vereniging als 

geen ander. Zijn zorg om de historie 

en het archief uitte zich ín de op- 

richting van onze vereniging. 
Hierin lag volgens hem een voortbestaan en behoud van historisch 
gerichte aktiviteiten, daarom werd ook nooit tevergeefs een 
beroep op zijn tijd en kennis gedaan. Hij onderscheidde zich als 
geen ander door steeds achter de schermen in een hem zo eigen 
bescheidenheid raad te geven ongeacht of dit op individueel of 
verenigingsvlak lag. 

Zijn sterke punt was om nooit een oplossing te geven, doch met 
zijn zo vertrouwde woorden van " moet je eens luisteren..." of 
“ik zou het zo en zo doen...” of “probeer dat eens..." gaf hij 
handreikingen waarbij meestal succes verzekerd was. Velen van onze 
groep hebben dat ervaren in de jarenlange komst naar het streekar- 
chief. Hij was een open deur voor ieder die om advies of raad 
kwam, of alleen maar even om te praten. Urenlang — soms voor je 
gevoel te lang - kon hij op de tekst zijn over allerlei onderwer- 
pen die zijn interesse hadden. Hij toonde grote belangstelling 

voor de medemens en zijn werk was zijn hobby. 
Veel mensen plukken heden ten dage nog de vruchten die ooit ín 
zijn tijd groeiden. Veel ook is blijven steken, zaken die hij zo 

graag nog gerealiseerd had gezien. 

Persoonlijk staan mij de vele gesprekken bij die we hadden. De ene 
keer bij hem thuis een andere keer gewoon op straat die dan vaak 
eindigden in een kopje koffie drinken in hotel de Posthoorn. Dat 
alles zal ik en zullen velen van ons gaan missen, evenals zijn 
bijdrage aan ons blad. De laatste tijd was voor hem een drukke 
tijd maar een week voor zijn overlijden maakte ik nog een afspraak 
met hem voor een serie artikelen. Helaas mocht het niet meer zo 
zijn. Zijn heengaan overviel vrouw, kinderen, verdere familie en 
bekenden. Elkaars steun en kracht is alles wat overblijft. Ondanks 
Het verlies mogen we ook terugzien op de vele herinneringen. Laten 
‘die samen met datgene wat hij bereikte tijdens zijn leven door een 
ieder bewaard worden. 

Bij ons, als vereniging, zal hij als een warme persoonlijkheid in 
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onze gedachten blijven. Ik ben er van overtuigd dat de naam van 

Nim Keune, als voorbeeld, nog menigmaal zal vallen in onze ge- 

sprekken wanneer we bezig zijn met onze hobby. 

Vanaf deze plaats wil ik, namens al onze leden, mevrouw Keune en 
verdere familie veel sterkte wensen en samen hopen we det de goede 

herinneringen eens de plaats wogen in newen van het verdriet. 

september 1992 pamens de vereniging, 

eimert smits, oudvoorzitter 

LEDENNIEUWS : 

Deze keer verwelkowen we een drietal nieuwe leden: 

dhr. RBLZINGA, Joltabeerd 216, 9737 HP te Groningen. 
mevr. H. FOKKEN-RIEMERSMA, Beukenlaan 44, 9103 RA te Dokkum. 

dhr. S. Brödel, Loovdglans 58, 1703 CM te Heerhugowaard. 

We hopen det ze zich thuis zullen voelen ín onze vereniging en dat 

we maar veel van hen mogen horen wat de hobby betreft, 

Aan al onze jeden willen we vragen: Zijn er mensen in uw omgeving 

die ook graag de Sneuper willen lezen of dat reeds doen: een 

lidmaatschap kost weinig en men steunt hiermee een vereniging die 

probeert seen stukje historie van eigen regia uit te diepen en te 

bewaren. 

Nieuw: Voor alle correspondentie: POSTBUS 361. 9100 AJ DOKKUM, 

Capy voor het decembernumser graag zo sp.m. inieveren! 
MKRARRKKAARKRANKARKRKAK KAK 

Ons lid GC.BOUMA, Holwerd, is een computer(fanaat)-genea- 
loog, Een gedachtenwisseling tussen hem en de systeem- 
beheerder van de N.G.V. heeft tot het volgende artikel 
geleid. Misschien helpt het aok u op weg. (Red.) 

Gens Data / BBS en Sens Data f/NH 

W‚M.Lantermeijer 
Son en Alkmaar 1992, 

De Personal Computer, het SPEELGOED van de jaren '80, 
Genealogie, de HOBBY van de jaren '80. Dit hadden de 
oprichters van de Werkgroep Programmatuur-ontwikkeling 
van de Nederlandse Genealogische Vereniging goed begrepen, 
Fn het begin van de jaren '80 werd deze werkgroep opgericht 
om eens na te gaan hoe de genealoog de computer van 
zoenlief kon gebruiken ten dienste van de Genealogie. 
Ee nu, ruim 10 jaar later, is die werkgroep uitgegroeid 
tot een groep programmeurs die sagen een perfect pakket 
programma's op de markt hebben gebracht, 
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Maar ze gingen nog verder. In de computerwereld werd het 
woord COMMUNICAPIE een gevleugeld woord. Er werd een werk- 
groep gevormd of ook deze tak van automatisering veor 

de genealoog dienstbaar te maken en het resultaat is de 

bulletinkhoards “Genslata/BBS en GenseData/NH!. 

GensData/bBS en GensData/NH zijn coftputers ergens in 
Nederland (Son en Alkmaar) uitgerust met apeciale 

programmatuur, dat van die computers een PRIKBORD CBELELETIN 

BOARD) heeft gemaakt. Een prikbord is precies wat de naam 

aangeeft. Prik ar ten papiertje op met een beeodschep in 
de hoop dat een ander die het leest er iets aan heeft. 

GE, als er een vraan gesteld ig, dat een ander er een 
antwoord op heeft. 
Nu werkt aen BULLETIN BOARD SYSTEM (RBS) piet wet 
papiertjes, maar met berichtengebieden die in een computer 
zitren en voor iedereen beschikbaar zijn om in te lezen, 
en om er eventueel een bericht in achter te laten. Deze 
vorm van COMMUNICATIE is, voor onze: habbv van ongekende 
waarde, 
Stel u zoekt al jarenlang Efn van uw voorvaderen en u 

bent al meerdere mailen van Groningen gaar Zeeland gereisd 

en u heeft de meeste archieven al uitgekaad, maar de door 
u gezochte persoon is nog steeds niet gevenden, Nu komen 
de HöSsen van de N.G,Y. in beeld. Even SON of Alkmaar 
bellen. U Ieat in Eôn van de berichtengebieden gan 
noodkreet achter en wacht het resultaat rustig af. Federeen 
die bij éën van deze BBSsen binnenkomt, leest de berichten 
in dit gebied, ent ala hij/zij u kan helgen wet de gevraagde 
gegevens, dan warde er voor uw een boodschap achtergelaten. 

Als u na een week wachten báj Eén van dese BESsen aanklopt 
Cinkogt), dan komt als eerste die baodschap on uw scherm 
en het probleem jie opgelost. 

Er zija in Wederland vec! RElsen die aan genealogie doen, 
Al deze ERfsen hangen op de B&Eun of andere manier met een 
netwerk (telefoon) aaneikaar en wisselen 's pachts deze 
berichten metelkaar uit. Pit kerichtenverkeer ja niet 
de enipe teepdasing. Alles wat wen genealoog aan informatie 
gebruiken kan, zit op de BBSsen. Wat denkt u van Openings 
tijden van alle archieven in Hedertand en omliggende 

landen. Het uitwisselen War kwartlerstaten tLuasen 

genealogen am eens metelkaar ke vergelijken, Het ONLINE 
brengen van de Contactdienst van de MH.G.V. ie inmiddels 
sen feit gewerden. Ook ig het in Amerika beroemde "Tafel 
Matching System" vp de Gensblata/BBbsen aanwezig, Wat denkt 

u van het zaeken in DTB-boeken vanuit een Lute stoel thuis. 

Teveel om hier op t& noemen. 

Wat hebben we daarvoor nodig? Wat kost dit? We gaan er 
vanuit dat de computer al in gebruik is. Wat we nu neg 
extra nodig hebben, is een MODEM en een GOMMUNICATIET 
PROGKAMMA. Een MODEM js cen epparaat dat signalen vanuit 
de computer de telefoonlijn instuurt. Dit kan ap 

werechillende snelheden, van 300 bits/secande tot Goo 

bits/seconde, Poe snetler, hee duurder her MODEM, maar 

kue lager de telefoonkosten, Fen doorsnee MODEM kost Eussen 

de f 200,- en f 5Û0,-. Ben enejheid van 2400 ia tegenwoor” 
dig al betaalbaar, Het COMMENTCATIEPROGRAMMA hoeft niets 

te koeten. Er zijn zeer veel VEFREE DOMAIN" (gratis) pro- 
gramma's te verkrijgen.



Wat moet u doen om verbinding te krijgen met één van de 
N.G.V.-BBSsen? Het modem is met de ene kant aangesloten via een modemkabel op de seriële poort van de computer. 
Aan de andere kant is een verbinding met het tetefoonnet. 
Alle schakelaartjes staan in de goede stand (zie gebruiks 
aanwijzing. voor het modem). Het coREundcatiesrogramna 
is geladen en u geeft dit programma de opdracht om An 
van de BB3son te bellen. Dit bellen gaat automatisch! 
En als alles goed gaat, krijgt u verbinding en u ziet 
het WELEOM=-scherm. 
Er wordt naar uw naam en woonplaats gevraagd en u wordt 
verzecht om een paswoord (wachtwoord) te bedenken. Dit 
paswoord moet u alle volgende keren gebruiken om in het BES te komen, en dit voorkomt dat informatie, die alleen 
voor u bestemd is, door andere gebruikers pelezen kan worden, De rest gaat eigenlijk vanzelf, 
De. N.G,V,=-BBSsen zijn in het Nedertands en zijn “menu 
gestuurd". U kunt' door het kiezen van een enkele letter 
af een enkel cijfer overal kamen en rondkijken, U kunt 
in alle berichtengehieden boodschappen lezen en boodschap= 
pen achterlaten. : 
Wat vindt u verder op de K.G,V.-Bulletinbaards? Ik ga 
hier niet aìles vertellen. Log maar eens in en neem de 
moeite om eens goed rond te kijken. 
Toch nog moeilijk? Oruk op de Wiakker worden) en wij (de 
SISOP's) zijn in staat om met u te CHATTEN (praten via het toetsenbord) en u wegwijs te maken. 
Wat u echtér niet zult vinden (NOU NIET), dar is een enorme 
database met al" uwfanze VOORVADEREN erin om een complete 
genealogie samen te stellen, maar het begin is er. Via het blad "Cena Data“ van de W.G.V. vindt u altijd de 
laatste nieuwtjes over de N.G.v.-BHSsen, 

Tot PMODEMS" op één van de N.G.V.-BBSsen! 

Kamena GensData/BBS uw Syateem Cperater: Wiltem Lanfermeijer Namens GensDatca/NH uw Systeem Üperater : Jahan Poot 

Hekken enh kek 

Enige gegevens ven GensData/BES: 
Telefoon: 04990-77612 (open 24 uur per dag) 
Matrix adres: 2:512/130 

Enige gegevens van GenaData/HH: 
Telefoon: 0732-643533 (open 24 uur per dag) 
jatrix adres: 2:280/603 

Enkele gegevens in te vullen in het COMMUNECATIEPROGRAMMA : Srelheid: 300, 1200, 1200/75 en 2400 bps, 

Telefoon EYSOP GensData/BBS (spraak): 06690-73784 
Telefoon SYSOP GensDatafNH (apraak}: 072-6236092 
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EMIGRATIE: NEDERLAND OF AMERIKA.,......DEEL VI, door E. Smits. 
alat) 

“Een blik op de landverhuizing en de 

emigratiegolf in het midden van de 19e eeuw". 

Deze keer het laatste deel in deze serie die in juni 1991 begon. Ik 

schreven taen dat het de bedoeling van de serie was: een aanloop 

naar een beter begrijpen waarom onze voorouders naar andere aarden 

zochten om hun bestaan op te bouwen. Aan het eind van dit deel hoop 
ik hierin geslaagd te zijn mede door de aangehaatde voorbeelden, 
Er kwam een rijk aantai enderwerpen aan bad, sommigen uitgebreid 
anderen op een sumiere wijze. Toch heb ik geprobeerd aan alles 
zoveel aandacht te geven als nedig voor de opzet. Voor hen die zich 
verder in deze stof willen verdiepen heb ik aan het eind een iitera- 

tuurjijst opgenomen die u bij verder onderzoek kunt raadptegen. 

Ik dank een teder voor de reacties en opmerkingen hetzij telefonisch 
af schriftelijk en hoop dat het leesplezier nat zo groot was als het 
schrijfplezier. 

We eindigden varige keer ons verhaal over het gebruik van hout. Het 
basismateriaal voor de bouw van toen. Iedereen weet dat hout een 
prima materiaal is maar even eens dat het een zeer brandbare stof 
is. Hen gebruikte in die tijd vael open vuur voor verwarming en 
voedssibereiding daarom was het risico erg groot, 
Over de gehele wereld hebben we rampen gekend die als norzaak een 
onschuidig brandje hadden. Als er één huis in brand raakte stond 
vaak binnen korte tijd een heel blok of zelfs een hele stad in vuur 
en vlam en restte er later siechts een grote ashoop. Ook kier in de 
kolonieën zijn deze rampen gebeurd, zoels op 9 oktober 1871 toen de 
plaats Hellend zogoed ais geheel tot sen prooi der vlamsen werd. De 
kranten uit die tijd brachtua op 12 oktober een oorzaak/gevolg 
verslag en zette veel wensen aan het denken. De acorzaak toen moet 
gezocht worden in de droogte van die tijd en een vermoedelijke 
blikseminslag waardoor er bosbranden ontstonden die zorgden voor 
deze ramp. 

Door de windrichting werden door deze branden verschillende plaatsen 
bedreigd ep ondanks dat er hier en daar woningen verloren gingen, 
kon men ook vele behouden. Dat veranderde toen op een gegeven moment 
een storm opstak vanuit het zuiden en er in veel gevallen geen 
houden meer aan was en aan bestrijding viel in het geheel niet te 
denken. Steeds geer schuren en huizen in de omgeving vielen ten 
prooi aan het vuur en men Kon alleen maer machteloos toezien. Maar 
Hollând zou nog steeds in haar oude glorie bestaan hebben als de 
windt tegen het middaguur van zondag de Je oktober miet gedraaid was 
naar het westen, Dit werd het noodlot en tegen drie uur werden de 
atarmklokken gelvid en de gudsdienst- oefeningen afgebroken. 
Iedereen krok ten strijde tegen de vonkenregen die over de huizen 
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waaide en toen de eerste huizen van Holland vlam hadden gevat was er geen houden meer aan en was het lot beslist. In minder dan een uurtijd lag Helland in as en de getroffenen hadden alles verloren, men bezat in veel gevallen niet meer dan wat men in de handen kon Úragen. Hartverscheurende taferelen speelden zich af bij het verloren gaan van het zo moeizaam opgebouwde bezit. Paniek ontstond als men een familielid miste in de drukte en iedereen heen en weer rende met zijn eigen laatste bezittingen. 
Door de harde wind werd de rook snel verdreven waar de hitte was enorm zodat er plaatsen waren die spontaan ontbrandden en men rekening moest houden met verschillende vuurhaarden. Deze viurhaarden maakten ket levensgevaarlijk zich, zo het mogelijk was, tussen de huizen te begeven om toch nog iets te redden. Slechts één achtste kon behouden bl ijven de rest werd een blakerende puinhoop en meer dan 200 gezinnen werden van bun have en goed beroofd. Het mag een wonder heten dat er behalve één vrouw, geen slachteffers gevallen zijn, maar de materiete schâde was niet te becijferen. Nadat de ramp bekend geworden was, werden snei hulpakties op touw 
gezel en hele gemeenschappen kwamen in aktie. Uit de naburige Pläatsen werden alle mogelijke spullen ingezameld om de mensen van deze ramp uit Holland te helpen. Holland was niet meer, de stad was vergaan en het werk van meer dan 25 jaren was verloren, 
Op 11 oktober werd een comitee opgericht, er werd bestoten dat Holland opgebouwd ging worden en de giften werden verdeeld. De moed laten zakken is de Nedertander vreemd dus zing men snel weer aan het werk om te zorgen voor een nieuw onderdak, 
In 1886 werd het ooggetuige verslag van Gerrit van Schelven uit= gegeven en kregen de mersen een indcuk van de Omvang van deze raap. Hoewel dit de grootste in zijn sourt was en daarom hier beschreven, zijn er meer branden geweest die doer de houtbouw een grotere omvang kenden dan wanneer men stenen huizen had gehad. 
In de literataur komt men meer meldingen tegen uit andere neder- zettingen waar, zij het vp kleinere schaal, eveneens door branden veel schade werd toegekracht. Ter vermindering van dit risico was men nadien verplicht meer met steen te werken en de steeugrveven hebben er erg tee bijgedragen dat er stenen huizen konden worden 
gebuuwd. 

Hoewel nog geen 150 jaar geleden kunnen we ana er moeilijk een voorstelling van maken met hoeveel mieite alles tot stand is gekomen voor wen enigszins een beschermd leven had opgebouwd, 
De. geschiedenis kreeg zijn beloop, want na de buitenkant kwam de binnenkant van de huizen aan de beurt, Er waren ondertussen nogal wat handwerkslieden overgekomen uit Europa en deze meubel an. gereedschapsmakers deden goede zaken. Spoedig was alles wat gemaakt kon worden in de winkels te verkrijgen en kregen we de volgende stap op de maatschappelijke ladder. 

De dingen die van een huis een thuis maken èn van ver moesten komen vulden het gat in de markt. Schilderijen, spiegels, kiokken, 

a,



boeken en vele andere dingen werden door rondtrekkende let jg 

aangeboden of konden in de winkels gekocht worden. 

De afgezaagde boomstam die tot tafel gediend had stond buiten, de 

kisten díe als bed of stoel dienden kregen een andere bestemming. 

Het doorgezaagde meelvat was een de wasmachine en de loog werd 

vervangen door zeep. Ben echte kookkachel kwaa zijn intrede doen en 

het houten bastek en borden dienden als brandstof omdet er metaal 

voor in de plaats kwam. Voor mensen met wat meer geld was er zelfs: 

porselein te koop. 

io ziet wen over een periode van 50 à Al} jaar de pionierswereld 

veranderen. De emigvranten die na deze tijd overkwamen gingen meteen 

al een bepaalde luxe tegemoet. Niet dat hun problemen niet groat 

waren, dech die waren van een heel andere samenstelling en halen 

maer betrekking op het persoonlijke viak dan dat het ganaren was 

veor een hele groep. 

Hadden de gereedschapsmakers eerst alleen maar hout tot ha 

beschikking, na de komst van het ruwe ijzer gingen op veel plaatsen 

de smidsvuren branden. Dit wae vooral belangrijk voor de werktuigen 

em het land te kunnen bewerken, zelfs het simpele spijkertje bewees 

uu zijn onschatbare waarde, 

De wegen. 

Het volgende ap de plonierseyenda, nadat men nu enigszins voor zich 
zelf kon zorgen, was een beters verbinding wet de omtiggende 

plaatsen en steden, Men zag wel in dat als men een betere handel 

wilde, een goede weg erg belangrijk was. Niet afiecen de kustplaatsen 

waar ook het achterland moest heter bereikbaar zijn en de gebruikte 

karresporen, soms dat miet eens, moesten verdwijnen. Ze moesten 

plaats maken voor gebaande en wooral verharde wegen. 

Eonder wegen was het bijna niet mogelijk om 's avonds te reizen en 

de gevallen dat men verdwaalde zijn dan ouk legio. We spreken dan 

mog niet eens over de ongevallen en het materiaalpech van kapotte 

ossakarren door omgevallen bowen, de diepe kuiten die in de regen= 

tijd val water stonden waar wen in vast kwam te zitten enz. 

Gok moest men grote omwegen scaken vanwege de weverassen en ravijnen 

waar meh miet door of langs kon. Het gebeurde vaak dat men voor een 

afstand van enkele uren dtar zo’ omtrekkende beweging wel twee 

dagen nodig had om ergens te kunnen komen. 

Ze gingen de pioniers van het eerste uur te werk, met bijl en schep 

werden straten en paden gehakt, Landmeten was er niet bij, of het 

moest zijn dat de bakker ot timmerman zich met die taak belastte, De 

moekossige stukken werden eerst hegsantbaar gemaakt met buonstan- 

netjes, deze manier hal men overgenomen uit het Limburgs-Brabantse 

landschap waar men dat ook toepaste om o.a. de Peel te doorkruisen 
Een probleem wat zich Hierbij woordeed was dat bij teveel regen het 

gebeurde dat zo'n stuk weg ging drijven en alsnog onbegaanbaar was, 

Masilijk eu ondenkbaar werk was hek totdat Semand op het idee kwam 
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het ín de afwatering te zoeken, Als men kon realiseren dat het water 

sneller en doeltreffender afgevoerd kon worden dan kreeg men een 
redelijke verbinding tussen de dorpen en nederzettingen onderling. 
Hieraan werd dan ook met succes door man en macht gewerkt. 

Het zouden ook geen Hollanders zijn die het water de haas werden. 

Inburgering. 

Alle reeds genoemde zaken waren even belangrijk en van de eerste 
orde om het leven enigszins draagbaar temaken. Met de inburgering 
van de bevolking was dit niet het geval. De inburgering komt pas ter 
sprake als men enigszins gesettled is en er een redelijke 
ontwikkeling is ontstaan ten aanzien van het sociale verkeer. De 
ontdekking van de roterende drukpers was er de oorzaak van dat men 
veel zaken snel en goedkoop ander de aandacht van de wensen kon 
brengen. De kranten waren in deze onmisbnar en de persvrijheid van 
onschatbare waarde als het ging om de politieke ontwikkeling van de 
emigranten en natuurlijk de eigen bevolking. Om een groot publiek te 
kunnen bereiken verlaagde de New York Sun in 1833 als eerste z’n 
prijs naar 1 penxy en de andere kranten konden nu niet achter 
blijven. De krantenoorlog was begonnen! 

Na 1846 kwamen de schrijvers en critici in de belangstelling en werd 
men selectief en bewust gemaakt voor de ongeving door de vele 
informatie. Zonder aan eerdere tijden af te doen kwam het inteltect 
op een hoger peil, Men zag nu ook veel meer dat de ‘gewone’ man z'n 
mond open deed en zich betrokken voelde tot de gang van zaken in 
zijn omgeving. Men ging wondiger worden en zich meer bemoeien met. 
bestuurlijke zaken en eiste mede beslissingsrecht in zaken die 
indirect tedereen aanging. 

Zo zouden er uog honderden redenen aan te voeren zijn, doch dat zou 
hier te ver voeren. Een complete Anmerika-studie zou het gevolg zijn 
om al deze facetten uit te diepen. Wij noemden U de belangrijkste 
die in combinatie gebracht kunnen warden met de emigranten van toen 
en op hun leven ven grote invloed waren. 

Door het ontstaan van een geheel ander levenspatroon, dankzij de 
verbeterde omstandigheden waarin men kwam te verkeren, werd men 
zich ook bewuster van zijn medemens. Vooral van de reeds daar 
aanwezige bewoners met wie men in het begin weinig omgang had. 
Van het begin af was het door de grote inspanning die men zich 
moest. getroosten om zijn bestaan op te bouwen en de slechte 
gezondheïdsgesteldheid niet mogelijk zich te verdiepen in een 
sociaal kontact wat verder ging dan zijn eigen groep. Voor díe 
tijd was het ze dat de sterken konden overwinnen en staan blijven 

in hun geworstel. De sterfte onder de ouderen en jongsten was 
heel groot en vele werden dan vok begraven, in die tijd, zonder 
een vorm van getoonde emoties, 

Het was een zakelijke bezigheid die moest gebeuren, Was men nu zover 
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afgezakt en liefdeloos geworden? Nee, in het geheel níet, maar de 

üroefheid werd door het eigen overleven naar de achtaurgront 

gescheven. 

Ds. Schalie gei eens op een bijeenkomst teen hij net het herictd 

kreeg dat er iemand overleden was: " Broeders en Zusters, laten we 

blij zijn waat er is iemand onder U die het beter gekregen heeft”, 

Kamen wee mi een eind verder in de tijd dan zien we dat de onderen op 

de pioats blijven wonen douch dat de jongeren steeds meer gaan 

wegtrekken star de steden. Dit is de prijs voor een hogere cultuur! 

De “jengd zoekt naar ven beter leven em beter werk, Hetaas trok men 

vender de nedige voorkennis weg vaa de ouderlijke haard, onkekend 

met. datgene wat hen te wachten stand, Door deze situatie raakten zo 

snel jngeburgerd en ceder de Amerikaanse bevolking teerde wen dingen 

die de omters vreemd weren în Laat en gebruik, Dour hun alstamring 

van een zeer godsdienstige groep, velen van de ouders en grootouders 

waren Immers vanwege het gelool geëmigreerd, ontetond er «en 

wrijving met de leiders. Er waren dominees die spraken van een © 

verloedering den Nederlander niet. wanrdig”. Nu moet aan dat woord 

niet al te zwanr getild worden dach in de ogen van de zoer gelovige 

ouders was het toch gaeilijk te verkroppen det de jeugd zich zo 

gemakkelijk 1fet overhalen tot de Amerikaanse leefwijze. De erpzet om 

sen heehkte Mlolkandse geebenschap Le hebben en te houden, kwam erdoor 

in verval, 

Toch vergaten de kinderen hun ouders níet en velen stuurden bet. zuur 

verdinmie geld naar huis maer hier werden er stappen ondernomen om 

de jeugd beter te begeleiden. In die plaatsen waar de jeugd 

heengetrokken was, stichtte mea Hollandse Huizen. Dit waren huizen 

van wensen die met het. ot van de kinderen begaan waren en zich 

beschikbaar stelden met bur huis om de jeugt op te vangen. De 

hedaeling was de jongens én meisjes zo bij elkaar fe brengen en te 

ouderkouden dat AMOR zijn werk kon doen. Toch is de vermenging met 

de Amerikaanse bevolking door huwelijk niet tegen te houden geweest, 

verl oud-Hollanders zijn met een Amerikaanse purtrer getrouwd. Dit 

hield vaak in dat men sneller de toaal overnam evenals de gewomtes 

en dit hield weer in dat men op cen gegeven moment probeerde #ijn 

nfkonst be verdoezelen om nog meer: Amerikaan te lijken. 

Niet dat. men zich achaamde maar wen dacht zich op deze mamer 

vlugger een betere positie te kunnen verwerven. 

Za glugen Hollaud en Amerika harnl tn hand een andere toekomst Lege 

moet en daarwee ging uiteindelijk ook de reden waarvoor hun ouders 

en grootouders gevaigreerd waren, verloren. Men keerde zich sok dik- 

wijls af van de kerk en de vaders en moeders zullen vaker cen traan 

getaten hebben om deze situatie, dan om hun eigen ongemok. 
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De tweede generatie. 

De Amcrikaan Douglas Cambelt prees de Hollandse invlned op Amerika 

in één wan zijn werken mel de woorden: * Wolland is de geestelijke 

moeder van Amerika. Amerika Ás made by Rolland ". 

Dr. Colebrarder, eeu Hollandse schrijver, zei dat dit onmogelijk kon 

zijn. In zijn beek 'Repact of the American Historical Assauctat ion 

van 1909 wilde hij Amerika Îlever niet © vertroeteid zien als een 

Jompge Fummd” 

Hij sche Kart Amerika eerder toe van de Ergels-Furiteinse koienmisten. 

Het ging hem te ver Amerika tre erkennen als etn dochter van 

Nederlarit. Hij is het, wel eens met de stalling dat de Hollardse 

harletsgeeët van invlomfl is gewaest op het Amerika van heden. Wij 

latr een jeder in zijn recht en dordeuk! 

Noord-Amerika met zijn 8 miljoen kt (=hf5t Europa) heelt daer de 

lijden heen een geweldige vlucht gemaakt in en ouwtwikkeiing. Alden 

al als we de Foopvaardijvloet nemen zien we cen zesvoudige vergru- 

ting tat 750.000 don in de periode 1799-1603, Aan uilvaer van 

voedingsmiddelen en grondstoffen werd er van 1791 kot 1801 voor meer 

dan 206 miljnea gulden verhandeld, Dit aliens werd mogelijk gemaak. 

nar: o.a. het graven van het Krieckanaal. Dit kanaat wet zijn kengte 

wan 5Gtka verkorte de reis van Albaey naar het Erienser van 20 tot 8 

dagen. Pe vrachtprijk van New York naar Buffale daalde bot 1/5 van 

dee prijs. Voor velen de aanteidiug om zaken te doen en zich ke 

vestigen ep de reede verder genoemle concentraties vou tmdasleije en 

handelt daar waar het vervoer het gemakkelijkste 15. 

Boordat. de seheepvaart als heb ware vrplodeerde in omvang was er 

veel te weinig aanbod van zeelui. Daar Kwam nog bij dat de vele 

schepen nuder Amertkaaust vlag varend de els steiden dal men 

Amerikaans burger moest zijn wilde men aanspraak waken up ecn haan. 

De zeitbeschrrming had zijn Antrede gedaan. Velen vit Europn zoeken 

op één st andere wanier een uitweg op aan Le kunnen monsteren op eén 

van de Amerikaanse schepen. Een leuke anekdute ontstond op deze 

BATE. 

Het gebeurde eens dal iemand wilde naumoresteren en geweigerd werd 

enddat. hij niet aan kon tonen Amerikaan te zijn. Een bevriende Ameri 

kaan bracht uitkmmst: 
Bij hem thuis stout ven wieg en hij beval de persoon erin Le gaan 

liggen. Aldus getuige hij: 7 Ik beb hem kn de wieg zien liggen”. 

Zie hier een vrije Interpeetatie van ecm Amerikaan. Toch is het, 

altijd ze gebleven dat “Amerika voor de Amerikanen” cen vasta kroef. 

bieef. Dek ru vog geldt dat {u vele opzichten. Als we het tmek Tezen 

van AM. de Casserest "Hel andere Amerika” uilgave 1939 bhijkt. 

duwietetijk dat men altijd cen eigen koees gevaren heelt en nog det. 

Hen heeft evenals Nederland geprubeerd ver neutrale ral te speben Án 

de vele konf lieten. Het necent Tag steets op de vooruitgang van bet. 

eigen baal maar was wen gedwongen tot hel aan- gaan van efl onl ren 

latie dan ging men deze zeker niet uil de weg. De vourbeelden 21 jf 
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er te over en wet name van de Tweede Wereld oorlog heeft men vol- 

doentte kunnen leren. 

Pertode na 1945, 

Een grote opleving ontstond pa de Tweede Wereld ooriog. Dit was de 

Lijd van de geote ontdekkingen op vooral het technische gebied. Het 

tijdvak van de race va de eerste plaats op velerlei terrein. 

Reef men die veroverd dan onstaat: de strijd tot het beboul hiervan, 

Vele geterrden kregen na de vortog dan cok de kans zich uitermate te 

onderscheiden An het Amerika van vandaag. Dit heeft een leidende 

pasìlie gebratht nau een fand wat ren voorbueld tracht te zijn voor 

weten. Tüten wij ons uiet heoven te schamen voor de daden van onze 

voOrDudErs. ° 
KAKMAREKERKKRAE ANKER KAA slot, sept. 1407 t.smits 

geraudpleegde 1iteratuur en andere bronnen: 

Pelgrim Varkens van heet Westen, 196 door D, Versteegh 

Ceerhitdenia van de Nederlandse emigvatie tat de WO II, 1959 

doer J.A,A.Bartland. : 

Stammen vit Heord-Amerika, 1847 daor Trummelkanp 

Holland aan de thudson, 1965 doen: W‚l, van Talen. 

Neihertanders în America, door Jacob van Hinte. 

Daalck, fmmigrant, Memoires, foor HL, Luwas. 

History ol Petla,lowa, HIAZ foor B,A.Skout 

Holt in Amerika, LH47 door Beagymme Kamp 

Laudverhtrizing, waarom wel Noord-Amerika en niet Java, 1646 door 

Eirene: Li aap. 

Behrijl spoedig terng, brieven 1847-1940, 1978 door H.J.Brinks. 

Bet. boek dee Landverkrizers, Tib door Deger. 

DwArs door het Led van Housevelk, [6 door Krobel, 

Ket andert Amerika, 1949 caat J.M, de Caaseres. 

de Geschiedenis van hek Amerikaanse Vulk, 1923 door C. te Lintum. 

Lotgevallen van dé heer Bonnema, 1854 door V.Rumia. 

beieven nan diverse Families in hamtischrift, 

KAKRAEKANAKNEANERAE KERA Arke AKARARAKRAARKANAEERNKNKAKRRK ERK KAAN 
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TOPONIEMEN en BOERDERIJEN uit de Praclamatiehoeken (1) 

Zie voor voorwoerd en hedoeling Sneupera 12 en 13. Het genoemde 
vijfer Is de bladzijde uit het prociamatieboek, 174v betekent de 
Omjenummterde achterkant van bladzijde 174. Ter oriëntering is hier 

en daar aan de rechterkant van de bladzijde het jaar waaruil de 
akte stamt weergegeven. Deze Keer het tweede stuk van MHM fep Le 
vragen ala “Archief 13-27, nttser 100) uit de jaren 16bO4 — 1643, 

Reinder Terlema 

1iav Heobbo Eaataa van Aylva koopt halve sate te Hetslawler, bi pe 

16-56 Flor,, huur 1063 yq, gekocht van Lucia van Aylva à 62 qq 
Ih Cornelia Bosman koopt gate te Anjum, 710 pm, buiten het wter- 

land en de zactsen, Uylcke Idses bewoner, 24-24 floreren, huur 
id qq, verkoper lucia van Aylva 

17ä Carnelta Bosman koopt grondpacht uit Ryxma Le An tum 
18v Wagenmakerij te Anjum wordt per executie verkocht 
174 Liem 
174 Cornelia Boesman koopt YTialme be Paaens, bewoner Sippe Ciasen 

Ch, 40 pm, 100 gg verschot, gekocht voor 1300 aq van Anne 
Sictema ef dan Rensen ‚ 

i13y Cornelia Roaman koopt aate te Lioessens, 10 wm, 9 2/4 tloreen 
huir 50 gg, gekocht van Petrus van Buijgers À Re gg À alrs, 

+ 18 pm lus tand 4 517 — 14 qg 
180 Cornelia Bosman wandetkoop huia, hornleger + stom op de Mar- 

ren te Aelsum ' 
El Cornelia Rosman koopt halve sate te tiostsent, wijten Jan 

Falckerta gebrniker, he pa geheel, 146 tieren, huur 100 qq 
gekotht van dar Petrys van Muijaers à 46 4 

183 Land in de "Wivangek” te Ee 
18& Cornelis Bosman Koopt date te Anjum, A2 pe Waarin dr Kempe- 

ring 8 pm heeft, 8-4 floreen, gekocht van de arven van Allert 
Pieter Van Jongestal 4 Â0 aa 

18jv Kalckwerek en achilplaets en gereedschap erl west van boekte 
serkocht woor 149 qe 

LE Smittarie te Lioessens 

16âv Jarigh Jacoba koopt sate te Midhuizen te Ee, bewoner Cliaeá 
Douwen, 100 pm, 104 floreen, 12 jaectn À 215 ca, gekacht-van 
Bocko van Burmania á 18 — T qu, niaerversoek van Cornelia 
Boäwman 

185yv Tjaecd van Aylva wandelcoopn sate van St pu te Aalsum, kuur 

54 ducatous, bew. Eymen Thomas. tegen Hendrick Steenhuijzen, 
heer op Folckerda, 5 gragen In een hoert enz. ku Garnthuiaen 
mel een Eoehaeck van 4200 cq 

18hv Twee korgangen in Hiawierster buitrfenne 
INT Acht pe gras, bij Dnecum aäu de gracht "de Schapegtasen” qe 

Daamt hebbende: gracht ten westen, Anur Ee ten zkiden, heere 
wegh ten noorden 

183 Vier pm, getegen digl aan Doccum, “de molenaarscaap” genaamd 
ra: Schipvaertspad, Bellinghswegh. Tijlewegh (bok 201) te Anjum 
138 Buie “Op de Trappen” te Anjum 
205 Tichelwerck (zie copy} voor 1103 ag 1681 

Fanwerck voor Gl ag 
Wagenmekerij voor 82 og (te Dokkum) 

20tyv Smitterie te Morra 
205 Cornelis Boaman Koopt sate te Oostrum, Minne Hettea bewoner, 

Âl put, 8 jaeren, 12 floreen, huur 68 eq, gekocht van Jan 
Hendricks Linthorat voor 1900 cq 

207 Tierck Hendrix Banga koopt deeckere kleijne vale Zamlu te 
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Metalavder, 12 pm, het overzet genarapt, bewoner wed. Lieuwe 
Tierdts + tille en harten tussen Metslawier en Jouswier + 
hoeghkolt uver Morraster vaart + 3 andere hotten, 2% lloreen 
hekhende de geregbigheit van't overzetten. gek. van de Krven 
van lere Allert Pieler van dongestai, voor 27 ga 14 stra/{pu 
Zea pm te be “de twee drien” genaampt, de dyek ten werten, 

de wielstenne ten zuiden, 2 tioreen 

Vier pa te Anjum "op de Morawurven“ gelegen 
De Heultenweg te Anjum 
Cornelis Bosman koopt sate Le Dyxhorne ke Ke, 40 om, bewoner 

Lieuwe Thumaa, A 2/4 Floreen, gekocht van Cornelis van Kersen 
van Gottelsdijk 4 60 - 7 qú 

Cornelia Hosman kaapt 1/8 gata te buiumw, 93 pa, 12-18 1 lorven, 
A 2A gg van de crediteuren van Johan Verhuel 
Piaerdt van Aylva koopt Klein Jarta te Wetsens, 44 pm, Fol- 
ckert Geles gebruiker, 24 Elor. gekocht van Frouek Eysinga 

in wandel raan 
De miedfennmten te Licesseng 
Cornelia Bosman koopt date te Anjum. S55K pm, Gerrit Gerlolfa 

bewoner, gekocht van Juffrouw van llottinda A 5û gg, niùer- 
versoek van Julius Echekto van Avtama 
Drie ginsen Land “het hoogereinde" by t Teert te Anjum 
Cornelis Boaman et Aurelia van Wyckel kopen sate te Fe met 

stex “in de buyrte staende” (geen Land qenoemd) 21 sten ar. 
pacht aan de Paatarier, gek. van Lieuwe Thomas voor 240 qa 
Saitterze Nijewier + gereedschap en het atteenrecht-zie copy 
Twaatt pm te Antium "de Taumen” 
Barthelomeus Bua, Molrnaer te Anjum : in&z 
Sape Taken dept, Sape Lieuwes en Prijntie Cornelis bat An- 
jum Kopen G pm in “Hontsma Sata” 
Cornelis Bosman koopt halve cate, Sb pm. te Lioessenn 
gekocht van dhr Tiberius Fhipinut van Eminga voor G50 qa 
Smitterie tot Anjum ! gereedschap, gekocht van de diicoule 
voor 90 aq 
Cornelia Aosman koopt helft van Aebema te Fe, bew. Direk dan 
gen, “groot boven de zactsen 100 pw“, valgena apgerecht 
huijrcortract van Eue Claesen met Baucke Sybrens, 20 flor. 
gek. van Claes Tircpkes Munckhuijs voor 2400 eq + 1 ir huur 
Smitterie Mctalawier 

Huis aan de Zyluter loone, hebhende het vermaenhuijs ten 
westen, de Joove Len oooten te An Sum 
De groote en kleijne Weijns, groot J pm en B pam te Anjum 
Jan Jansen Brouwer, koopman te Dokkum koopt sate te Uiots- 
sens, Gude en nieuwe landen, 40 pa, waarvan ZA onder k bite 
en 16 pat los tand, Ii lor. 14 stre, 3 huurjaren vor Thys 
Fytges, gek. van Aura Catharina van Unita, huiavrouw van Ger- 
lish Boijs, à Ml gg Ai alras, niaerversoak Cornelia Koeman 
Executoriaie verkoop brouwerte tr Anjim “aant kerekholff” en 
tapperie “aent hoogst. van de straet al waert grauw peert wyt 
hangkt by Symen Jacobi hewoont en een huis en Lapperie onder 
Ost maborn 
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Inleiding: 
Kerkelijke anemigheid en twisten zijn er altijd geweest. Waar meerdere 
mensen bijelkaar komen en sen ieder zija eigen gedachte naar voren brengt. 
ontstaan menlngeversehillen. Het ás niet voor niets dat de bekend: Darwin 
onit zei: * Niemand is het sens jeet de mening vain een amter, dae alleen 
met zijn eigen mening die door die ander uitgesproken wordt". Hier schuilt 
aen grote kern van waarheid Ju voorat als men op het tereein komt. van kerk 
en duptma. 

Paarnaasl was het raar beriten brengen van meningen vaak wen zaak van die 
personen die goet konden schrijven en uitdeggen om op die manier de gewone 
mensen be overbuigen van hun gelijk. 
Nu heblen we eeu tijd gebad dat alles wat. de schoolmeester zei of wal die 
deminee naar veren bracht voor waar aangenomen werd, Dal waren de gelecride 
lieden naar wie men moest Luisteret. Vane velen was det oûk geen probleem, 
totdat het ging afwijken van de conventionele gedachtengang. Verndeuwringen 
ap het gebied van wetenschap en inzicht hadden cen large aanlooptijd nodig 
voordat men ze ging accepderen. Vooral de vernieuwingen op kerkelijk gebied 
Beven aanbeiding tot soms hoog oplopemte ruzies en langdurige discussies. 
Het gevolg waa en is dan gek vank eer splitsing in groepen of weoepfes die 
elk hun eigen weg wensen ke gaan. 
Wedke zons kieint oetzaken geote gevolgen hebben ken men afieiden uit het 
volgende verbaal over een predikant hier in Noord-Oost Fries Laut. 
Aanteiding îs era gevonten Wiet die we hierbij eerst afgelcakken en 
waaruit bel, verfial is ontbetaan. 

TE ET an eg en en en bn nn ee enn en 

Helaas van S. ROSIER dergareehter van 

Hantum, van hetgeen gebeurde op zonmdag 2 
oktoter 176H bussen Dominee PCramer en 
gedaagde Dorpsrechter ute gelastigde van. 
HITZE JANE In persoon als. kerkvoogd van 
voorngemt dorp, 

Hominee P. CRAMER, kwam op de 2e wan deze maand 's morgens onge 
veer acht var gekleed met mantel en bef, maar Hantum en ver: 
vongde zich in de herberg aldaar. Wij hadden gelinard dat hij de 
vorige zondag im zijn gemeente de Bornwicd had utjgekondigd, dat 
hlj ep rde vacante plaats te Hantum de volgende vondag zou pre 
ken, 

Boven gedaagtie kerkvoogd, bedacht op de situatie, om alle var 
Var InK zowel voor, aìn ander de Godsdienst te voeirkomern, var- 
zucht mij, Dargsrechter, aan Nomiten Cramcr be vragen ef hij 
gekomen was om deze morgen hier te preken, waarop ik als ant=- 
woord kreeg, daf hij wel hoorde dat ik het hem VDE, MAF geen 
antwaard wille geven, ol uitteggen; ze moeten Mar afwaukten, 
wat hij vou doen. 

Voornoende kerkvoogd verzoekt. wi J varg te dragen dat Dont nei 
Cramer niet En het vierkant kwam, opdat hij niet tegen onze wil 
up de preekstoel zou gaar, Aerwij} de Preek zou worden verzorgd 
door de Welverwaerde Heer Bellje Hulshot, die hiervoor api:ciaal 
HEVrAagE wat, zo verzacht ik keitzs Muren, en Gerrit Raster, om 
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de deur van hat, vierkant geelnten te houden en piens daer Ar 

te taten Íntdat ik de kiek geluid hut, 
Chular het Laatats: klakbuiden om negen uur, kwam Domine Cramer 

in de kerk en wilde an 't vierkant gaan, Hij rukte twemraat en 

teak hettig Caan de dur} maar voornovale personen hielden 

stand. Toen Dominee ze vroeg wie hen verzocht hail um hem niet 

tee te baten antwoordden zij, dat ze op last van de kerkvoogden 

jl etgden. 

Taen ik, dorpsrechter en schoolmcester, de klok geluid hind en in 

de kerk kwam er vage dat Tharinee Cramer daar stond, werd ik zeer 

ungerast, hang voor oproer in de volte vergadering. Toen dk 

daarna bij hem kwam vrorg ik waarom Ikasipen hier stond waarop 

hij zei, dat hij än het vierkant wilde, wanrop ik antwoordide 

door de kerkvoogd verzernht te zijn, hem dat niet tue Ee staan. 

Hierop vroeg Dominee Cramer of men dan een predikant zilde Le 

peulen bet vierkant in te gaan, waarop ik antwuorztde dat afs 

ailes vermaal was, dit noofd, door ans gedaan vou worden, mar 

stat bij er nu miet in mocht, waarop wij vervelgenums vroegen, of 

Dominee daar in wilde om je preken. 

Berap ontweorddn Dominee Cramer dat hij door de gehele Chadsis 

bevoegd was om te preken en niet alleen hevoegd daartar, waar 

zeiis, daartoe zeer geroepen werd om de prediken. 

Waarop ik antyourdde verzocht te aijn, hem uiet alteen van de 

prockstoel te keven, Baar zoeits ook berita het vierkant te hou- 

den, zodat men miet genuvodziakl zou zijn hem van de proekstoet 

ai te halen. 

Hierop riep Dominee Cramer de vergadering tot getuigen en zei 

dal ze moesten oppassen. 

Hierop kwam Marten Therks raar voren, an zei tut Dominee Cramer 
dai ais bij wilde preken, dat hij dat hier uiet moest doen, 

waarop hij antwoordde, dat. hij nlet kwam te preken. Marten Durks 

vroeg waarme hij dan mantel eu bef aanhad, waarop Mij zei, dat 

dat zijn normale kleedij was. 

Wierog raakte de hete vergadering in wanorde on klom men op 

stoelen on banken, alsof het me een comedie ging. Deur het zien 
hiervan werd ik zo ontroerd, dat ik bijna niet. meer kan staan, 

waarop Ik tregeu Dominee Crager zei, det mijn hart. in mijn bin 

nenste ja band stont en dat ik weende, dat het week van bevaren 

Was: at gemeenten ke stichten in plaats van in verwarring be 

brengen, maat hij bracht oproer en verwekte onrust in de Gemeen- 

te, 

Hierop viep Domines Cramer weer de Gemeente tal. getuigen en zei 

dal ze moesten Oppassen. ' 
Mierop riep Ikseinee Cramer met gen Tuide sten: “Zewanavachtig als 

Ged in den Hemel bs, voor wiens nordeet ik ten jongsten doge zal 

verschijnen, ik ben gekomen met goed voornemtm, zonder kwaad de 

witten", Waar up th riep zweer toeh niet, zweer uiet. 

Hierop riep Duuiner Craamer: Sla de hauden aan mij, sta mij, sla 

mij". Wasarup lkmwe bimaes zei, men stant geen predikanten. 

Waar ap ik antwaordee, Godshuis Is een huis des gebeds, maar 

geen huus waar men elkaar slaat, 

Hierop kwam de kerkvoogd in de kerk, pant voor Pumnee Cramer 

staan en begde de hand ue zija setter en zelt * Ik raad Uw als 
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een vriend, gn toch weg, want. preken zut je niet”, 
Waarop Dowinee Cramer zeì: * Jou staan wij, jou staan mij, nou is het goed, non gaan ik heen”. Waarop de vergadering riep: "Ja dat zien wij wel, dat. ie geen slaan, daf Ís geen slaan”. Domine Cramer vertrok en ontmoette Deminee ulshaf bijna aan de wilgngg van de kerk en vroeg hee bet met hem Hing, en zei dat het. leem speet, dat «it Juist voorviel nu hij zou preken, dat hij SEEN wenste en dat de Gemeente zegen mocht onl vangen. 
Hierop is Duminae Cramer de kerk uitgegaan naar rc herberg en 
maar hem zei daar zolang geweest, totdat dn Godsdienst. geeindigd Was, Ph een half mur nadat het volk uit de kerk was, ie hij met materbing Lpe Janus var Bornwied, en Jan Durks kerkvongd van de Hiaure, naar zijn Iiis teruggekeerd. 

Over deze hanielewijs en verwarde ontmoet ing, was Ik zo nange= dnam, sat. ih bb joa miet. bij macht was Bijn dienst waar te VEREN, en werke gemoederen waren zn gevoerd, dat ze hun Lranen niet. kanten inhouden, en de tidmaten na kerktijd nog bewouen waren. 

Dit is da waarbeid, naar behoren verstrekt, dit met. mijn eigen handtekening vedertekend, en hen Tei dit mei plechtige eed an mel voldoende getuigen te komen bevesti Hei. EO Actum Hanke den 2e okdotur 4760, : 

8. RORIER. 

Xe zullen ons verbaal de titel gevon van: 

“ Roerige tijden uit het mabstelijk Teven van DS Pp. CRAMER, 
predikant te Wiaure/Bornwind van 1764 =— (770 ", 

Us. Pieter Cramer werd op f april W766 door de Classis Franeker” seexamiggerd en aangennmen als predikant, Gijdens het examen werd aangetekend "gat hij nog zeer kundigheden hadde ats hij wel kon uitdrukken”, (kerkelijk leven, Cuperus F6, D IE, bla.85). Haezeor ze Jater gelijk kregen wist men MO iel, maar soms dreat hij de Classis bijna tet wanhoop, deor de vele klachten die er blraien kwamen van leden, kerkeraad on anderen over zijn handel cn wandelt binten Ret ambt. 
Uil ingen An scheldpartijen vver en weer, beschuldigingen, fraude bij stemmingen, husthanfdi gheid, eigenzinnigheid enz. waren enkele typische karaktertrekken van deze dominee. 
Hut In dan nak geen wonder dat we zijn naam vele malen tegenko— mon jm de Classtcale en “ynodale verslagen, 

Vaar het eerst komen we His. Cramer tegen uls predikant. in het Beopbeek van Hietwes Boruwind op 2 novenber 1T6f. HE was zeer peejes in zijn aant ekeningen afsmede ank in zijn vammment aar. HÈj maakte nogal vens onderscheid Wij de uitorfening Want zijn ombl. die hij uitte in nantekenlngen bij en in heet doepback. Wanneer de vader of moeder geen belijdend Tid was dan 
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kreeg wen gegarandeerd met de dominee aan de stok. 

IF eiste men belijdenis als men een kiud wijde Laten dopen an 
ging den ouk fel te keer Leugen de wyjlers afs men «en doopaanT 

vrg steed en een van hen geen belijdend Tid vun cle kerk wás. 

Hij speelde graag met het en verdoemenis om vack werd beet 

ummeke kind er dm at zijn onschuld bij betrokken. 

Een Eypiech veorberfd zien we an L0hb, een van zijn verste 

dreper lingen, ete ZO van Papes Wouters un Sieuke Jeuws. Doninee 

zulmraf in zijn deuptweek »— “den vader ongeloapt' — met. dikke 

sh nepen eta), bij het Amrvede kind in 37E wael er ern 

belofte vermeld: w‚l. “waer bij de vader Popku Katers, schoon 
zeit neg ongesdoopt, op belofte van na belijdenis zich mede ta 

zullen Laten dope teguswoardig geweest! 
Een butolte die we buj meer kerkgangers vegelmatig Legenkemen! 
Ook û 1760 zien we bij deze mensen hebzeltde erangetekent en io 

VITE waardt op 2 november wear een kind gedeupt. Dil kind 

geboren in april was gedurende úe ussen Liggende. maanden het 

muleraarp van gespeek. Pe, Cramer wilde het piel, Anper, wegens 
nog steeds geen ingeloste belofte van de valer. Er wordt cen 

overeenkomst geaboten met, dominee: “ui ieie de valer mog onge 
doopt, op betolle van zonder verder uitstel zich te zallen 
bekwamen om hebijdenis te doen an dan Zig wete te Laten dripen, 

hierbij Legenwaurtig geweun en heeft de artikelen heardtwanrd 
met Artest oan oif” 

Dhr meerder moest het kit deur doop houden. 

Na tie strijd van september 17EB over de bereopensteuming voor 

Tlarnst as Anatenebnizen dier heeg opliep, komen we de. Cramer weer 

ven: Legen op zondag 2 oktaber 176. Aanleidng ie zijn gedrag in 
fe kerk van Hantum, (zie bovenstaande retaas), dif. resutteernde 

in ven requeel Van de gemente Hantum aan de: Ciaests van Deukkum. 

Op Cf oktober 1765 wardi in de: Vaitengewone Ciaasin vergadering 

deor Hs. Cramer, die op dat mement pracsis is, protest aangeten 

keu iegen het veerest van Mantam en vraagt om etn copie van 

hetgeen bngedtieat wan bij de Classis. Pe vergadering vindt het 

protest overbodig on verbied dominee verdere stappen te omierne- 

men tijdens det vergadering. Hij vinden zijn optreden in strijd 

met de: guerde orde. Mn verzaeken hom de vergetering zijn normale 

deergang Lu baten vinden, heigeen gebeurd. Tech bleef er ven 

waan oobter bij de, Craser. Hij is het niet eens met de gang van 

tuakun en vingt dat kij afgescheept is. Ha lang beraal vraagt hij 

irt de eerstvolgeade vergaderdng vûrn Behei760 het, word. Hij wil 

daar ern be let voorlezen, maar beducht voor het veteeiste onnt= 

brad Geur de, Cramer wereert de Ubaaals dit eerste dnek na 

hevlinald aandringen kriági Hij het woord. 

Rij vraag daigent wat heu aangaat in de vorige nntulum te 
veranderen en bEekt dit Loe wet ven beschumeimlijke tering. De 

Classis bestuit na omderlang nverieg dit af te wijzen ere vraagt 

via haar vou aliler cen Cupte van hetgeen ze pel gehoord hehben, 

Besneht vaar mischien een oebezonmen woord of zin weigert de. 

Cramer db peet doend , wer ne de Classis hem de voorrechten 

ontvet die aan het birmaatschup wan deze Chuaanies verbonden 

mik. De, Cramer gaal hierbij va te Keer det va korte tijk de



vanrzitter hem gebied stil te zijn en zich rustig te houden. 
Uiteindelijk kiest hij eteren voor zijn geld en helaoft cen 
copie van zijn protestbrief in te leveren voor de volgende 

vergadering. 

Hiermi kan de vergatering weer doorgang vinden, hoewet hij neg 
een keer ter sprake komt, ala man het Censurca Korum behandeld. 

jer komt een gehoulen preek ter sprake, waarover geklaagd is. 
Een coltega, De. Fiscus wordt verzocht hiernaar ven onderzoek in 

te atellen en op de volgende vergadering verslag te doen. 

Or volgende maand { 16-5-1769) îs er weer von Classis vergade 

ring en na se gebruikelijke agenda punten vraagt tijdens de 
vergadering de voorzitter aan dominee Cramer waarom ernog geen 

copie van zijn protest ingeleverd is. Pot ieders verhazing 

antwoord de, Cramer dad, dat zomaar niet gaat want. dit, moet 

gedaan worden door de notaris en aangezien hij nog niets van de 

nolaris gehoord had kon hij nu deze brief miet tonen, doch hoopt 

in de volgende vergadering hem in te leveren. De voorzitter ís 

erg ontstemd over deze situatie, Hij vindt dit ren nalatigheid 

die niet toegestaan kan worden en namens de vergadering krijgt 

ds. Cramer opdracht te zorgen dat het de volgende vergadering 

wel aanwezig is. 

Ke zijn ondertussen aì op de vergadering van uugustus 1769, 

Ds, Cramer, gewend zijn zin te krijgen, en moeilijk in het 

gareel van de meerderheid te houwen levert inderdaat zijn brief 

in. Helaas wel zolaat en tevens zo uitvoerig dat het de vergade 

ring onmogelijk is het tegelijker tijd te behandelen, daarom 
wordt. besioten dat deze brief de leden van de Classis rond zal 

gaan en dat iedereen het zeer nauwkeurig zal lezen en voorzien 
zal van aantekeningen waarna het hij de officiele stukken van de 
vergadering bewaart zal worden. Men krijgt het maximaal twee 

dagen tot zijn beschikking om het te lezen en als mea het langer 

houdt zal men beboet worden met twee schellingen. Tevens valt 

het onder dezelfde gebeimhoudplieht waaronder ook de andere 

synodale stukken valien. Men wilde geen onrust langs de weg en 

in de gemeenten verwekken. 

Op de vergadering van 23 april 770 wordt besloten nu cens en 
voor altijd uitspraak te doen en een beslissing te nemen in de 

vaak ván Ds. Cramer. Men Ìe het ondertussen wel zat deze collega 

elke keer weer op de agenda tee zien verschijnen. Het wordt deze 

keer agendapunt 1. 

Tijdens deze behandeling werd Ds. Cramer verzocht tol nader 

order het vertrek ta verlaten. Hierna komt de brief ter tafel en 

kan deze beeproken werden, iedereen had hee nu gelezen en 

voorzien van de bodige aantekeningen. Na een slechts korte 
discussie kwam men tot een overeenstenasirng, terweer daar de 

meeste leden vorden dal er mu vaak genoeg over gesproken un 

vergaderd was. Mae van al de vpschadding steeds veroorzaakt 

wilde men nu wel een gemakkelijke en voor alie partijen aanvaad- 

bare oplossing. Het moest natuurlijk niet ten koste gaan van het 

prestige van de Classis. Ret deurde een tijdje voordat gen hei 

eens wäs op welke manier mea het antwoord nan ds. Cramer schrif=



telijk zau Formuleren. Men besloot de volgende antwoordbrief 

zan Ds, Cramer te sturen die aldus luidde: 

— Ds. Cramer verklaart dat in zijne deductie (verklaring) 

aan de Eerwaarde vergaderinge ingelevert de 3 juli 1769 

gebruikt heeft sterke passagien en uitdrukkingen en ver- 

blijd zig met de ganse vargaderinge over de herstelde 

ruste en over de thans afgedane zake. 

En dat in gevallen Des. Cramer deze woorden als zijn eigene 

overneemt en deselve met mond en herte voor goedgekeurd 

het Eerw. Classis alsdan ook daarin zou berusten ende 

rekenen aan hare kant voldaan te zijn. 

Waarop het Eerw, Classis ook de znak van Ds. Cramer ver= 

klaarde voor een afgesneden werk, waarop niet meer in de 

toekomende tijd zat worden gewuagt.- 

Men probeerde met zachte hand het probleem uit de wereld te 

helpen zander dat er ke grote spaanders vielen. 

De scriba kreeg opdracht dit geïieel aan Ds. Cramer voortelezen 

en de brief na ondertekening op te bergen hij de stukken. 

Ze dacht men althans van een zeer langdurig probleem verlost te 

zijn, dech men vergiste zich weer eens behoortijk in de gedach- 

tengang van De. Cramer. Op de eerste de beste vergadering in 

oktober gebeurde het. tot feders verbazing, dat er weer een brief 

op de tafel lag van wie?...….- U raad het al; van Ds. Cramer. Nu 

evenwel enigszins terecht, want het bleek dat op de bewaste 

vergadering van 3 juli, waarbij Ds. Cramer de zitting moest. 

verlaten omdat zijn brief behandeld werd, hij nadien niet weer 

in de vergadering geroepen was, 
Hetwelk, zo luidde een gedeelte in de brief, “zijn Eerwaarde 

(Cramer) aanmerkte als niet meerder voor wettig bid der vergade 

ring ingezien te wierde “. Deze Íirade werd aangehoord en 

besproken, waarna men bij wonde van de voorzitter Da. Cramer 

mededeelde dat hij niets te eisen had en hij werd verzocht 

plaats tenemen. Na de pauze kreng cen afgevaardigde opdracht. 

namens de vergadering zich te verontschuldigen en het koe en 

waarom werd door de voorzitter aan Ds. Cramer uitgelegd. 

Het bleef een kruitvat deze omgang met de. Cramer en men kan 

zich voorstellen dut men vaak op de tenen liep om de rust en 

vrede te bewaren. 

Behoudens enkele kicinere zaken blijft het bange tijd rustig in 

de vergadering teuminste wat Ds. Cramer betreft; doeh zijn 

twisten met de gemeenteleden bleven doorgaan. Pegelmatig ligt 

hij overhoop wet de kerkeraadsteden over grete en kleine zaken, 

voerat de doep gebruikt hij nogal eens om de mensen naar zijn 

hand te zetten en zijn zin te krijgen. 

Een echt op de spits gedreven zaak kwam aan de orde in 1778, 

wanneer Ds. Cramer beschuldigd word van oneerlijke handelingen 

bij de verkiezing en stemming van Kerkeraadsteden. Hiizte Jans 

uit zijn beschuldigingen naar de Classis over het verloop bij 

het. aftreden en aanstellen van enkele leden van de kerkeraad en 

de rot van Os. Cramer daarin. Hij verontschuldigd zieh Èn



dezeifde brief voor de veroorzaakte opschudding maar hij weet 
anders geen persoon die zijn protest kan behandelen. Om het: via 
ds. Cramer te doen leek hem geen goede zaak, Het wordt. nogal 
hoog opgenomen door de Classis en zo kunnen we weer enkele 
vergaderingen vooruit met de voor en tegens met betrekking tat 
Ds. Cramer, 

Hij laat zich nu vertegenwoordigen door een wilvocaat van niet 
altebeste allure n.l. Dr, B. van Theecken. 
Beschuldigd door Jilze Jans laten Jelle Zijtses, Claas MNuttes, 
Klaas Fintes, Jan Jansen en Ds. P. Cramer door dr. B. van 
Theeken een verzoek richten tot de Classis om hun zaak te mogen 
toelichten, voordat men overhaaste beslissingen kan verwachten 
van de Classis. Tevens vragen ze de Classis om Jitze Jans 
bericht te doen om hun schriftelijk te informeren ashgaande zijn 
beschuldigingen. Ze zijn zo zeker van hun zaak dat ze door de 
Classis een uitspraak eisen om zich te vrijwaren voor verdere 
roddels. Hun advocaat en vriend van Ds, Cramer woef aan dit 
geheel een officieel tintje geven. De Classis vond het ernstig 
genoeg en schakelde zelf ook twee advocaten în nl. Dr. Buma en 
Mr. M.A. van Sloterdijk ta Leeuwarden. (classis Dockum 2 jan. — 
3 ang. 1778). 
Het wordt een moeilijk geval, zodat zelfs op de Synodale verga= 
dering te Harlingen er twee afgevaardigen uit hun midden gekozen 
worden om het gedrag van Ds. Cramer zeer nauwkeurig te bestude- 
ren. 

Van het een komt het ander en in de ontvangen beschuldiging van 
Jitze Jans wardt Da. Cramer ook nog diefstal verweten. Hij zou 
da daar de Classis strekte armengelden gebruikt. hebben om iemand 
te betalen die klusjes voor hem gedaan had. Hoewel de Classis 
deze beschuldiging graag als een gerucht wit zien kunnen ze er 
tach niet omheen om hier aandacht aan te’ geven en cen onderzoek 
te laten instellen. Het zou niet alleen een zware misstap zijn 
van Ds. Cramer, doch onk de geloofwaardigheid van de ‘hele 
Cidssis kwan hier in het. geding. 
Jitze Jans zeer zeker van zijn zaak had niet alleen de Classis 
geschreven doch zijn beschuldigingen later ook schriftelijk bij 
Ds. Cramer in de brievenbus gedeponeerd, hetgeen dominee uitlok- 
té tot een zeer krasse uitspraak toen hij op de zondag daarna 
Jitze Jans tegenover de preekstoel in de kerkbank zag zitten. 
Rap van tong betrok hij de gang van zaken in zijn preek en zeit 

"zich verwonderende dat die persoon welke zich nief heeft 
ontzien een brief of brieven aan zijn huis te laten brengen, 
zelfs geschreven of daor een ander laten schrijven, aldaar in 
dorst noemen een tedemaat te zijn der Gemeente Jesu Christi: dat 
die persoon zad onmogelijk zalig of behouden konde worden, dat 
God eerder een Duivel zoude worden! en met den vinger in de 
richting van Jitse Jang wijzende van den preckstoet af zoude 
hebben gezegd: Hij, Jij waar krijg jÀj die zwavelstokken WCE, Gem 
het heise vuur aan te steken hier in deze Gemeente, gij zoekt de 
haas te wezen, hij uadelen zij komen om raad te vragen, niemand 
wijser als gij in het kerkelijke, án het huishoudelijke, Ja À 
overal zoekt gij de haas te wezen, dat diet gij om in eigen 23



intressen en als gij dat miet kunt hekomen, den zoekt gij iemand 

1e overvallen wet kist of bedrog of met verraad, gij zegt de Hel 

ep An_uw huis. gij zegt de. hel op inde kerk en daze Gemeente, 
maar wer ow gij stokebrand van de hel, God zal uw straffen, en 

zul uw vordentelijk voor ogen stelten, Gij God vergetenen 

moogelijk hier nog in deze tijd”. 

Deze laatste uitspraken werden vaor de Classis door getuigen 

bevestigd. Aan een verzoek om zich te verdedigen werd pas bij de 

tweede keer door Ds. Cramer gereageerd, Natuuriijk zal het uok 

‚moeilijk geweest zijn om daarna neg iets zinnigs te zeggen want 

van hetgeen er gezegd was zat niet In de geschreven preek 

gestaan hebben. Hij bracht evenwel niets naar voren omdat hij zo 

vertelde hij zich niet bad kunnen voorbereiden op zijn verdedi- 

gìng. Dit laat hij naderhand doen deor dr. B. van Tkeske. 

Gedurende deze tijd komt er nog een probleem bij. Ds. Cramer 

krijgt een beroep van de gemeente Balk, waar hier heeft aen ook 

het een en ander gehoord. Men wenst opheldering van deze geruch- 

ten en omdat de Classis eon attestatie moet afgeven kont men in 

gewetensnood. Een zuivere attestatie kan niet worden afgeven 

alieen op geruchten van een kerkeraad, zodet men nu helemaal 

zelf wen gedegen onderzoek, moet instellen. 

Hiertoe gaf de Classis de opdracht dat de oude kerkeraad, totdat 

hel geschil opgelost was, In functie moest hiíjven. 

Men weei, niet goed hoe men er vorder mee aget en schuift het 

daar naar âe Synate vergadering, Voorzien van de nodige aanteke- 

ningen die op de Classis vergaderingen gewaakt waren, vraagt men 

de Syuode om ziek er niet af te waken, omdat dun altijd nog de 

geruchten en verdachtmakingen blijven bestaan. Hoe voorzichtig 

en diplomatiek opgelost. De verantwoordelijkheid wordt. in dezen 

verschoven naar een hogere instantie, maar wel een waar aok 

afgevaardigen van vijgen Classis in zaten. Men bleef op de hoogte 

dach wen hoefde niet alleen cen beslissing te nemen. Ha de 

uitspraak van de Synode verwachtte men te Dockum dan de toesten= 

ming on een goed getuigschritt te mogen aigeven aan Ds. Cramer. 

Vour eventuele kosten zeu de Classis Dockum graag opdraaien, 

Uiteindelijk moet de door de Synode aangestelde Mr. Sionterdijk 

de oplossing geven. Hiertoe wordt op 29 juli U77ö eon 7 pagina's 

lange bewijsvoering overhandigd met een pittige rekening. 

Mr. Stooterdijk komt na lang beraad en onderzoek tot de volgende 

conclusie: 

„ #“ Gezien en geexamineerd bij mij mede vudste advocaat. voor den 

Have van Friesland het Request, Re- en Contrarescriptie tusschen 

Jitze Jans hem qualttliserende litmaat der Chr. Gemeente je 

Kinure als suppliter ounre en de Eerwaarde kerkeraad van Kinure 

en Bornwird of deszelis afgegane leden en blijvend medelid de 

predikant Ds. Petrus Cramer als vrecribant der andere zijde enz. 

Hs 
OT 

Hij raad de Classis van Pockue aan het volgende te schrijven: " 

aa wel Berwaarde Classts allen gezien, voorbijgaande aan alle 

voor en tegens het geheel als ongegrond en in dezen niet van



tonpassing zijnde, verklaard de verkiezing van de njouwe kerke- 
raadspersonen op 28 dec. j.l. voor wel en regt gedaan. 

Dat daar Jitze Jans geen genoegzaam en voldoende bewijs is 

geleverd dat wen uiteindelijke verkiezing van kerkeraadsleden dn 

de weg zou staan en dak zijn verhaal niets anders heeft. naar 
voren gebwacht dan Ínsinvatie. 

Over de uitspraken vanaf de preekstoel aan het adres van Jitze 
Jans wordt. geoordeeld dat Ds. Cramer hier ergerlijke en onbeta- 

meijjke uitdrukkingen gebruikt heeft, maar niet bewezen werd 

geacht dat de vinger inderdaad naar Jilze Jans gewezen had. 

Qver de gemelde armegelden die verkeerd gebruikt zouden zijn Ás 

niets gebleken, alhoewel de verantwoording hiervoor wel beter 

opgekekend had kunnen worden door Ds. Cramer. Wilde men hierover 

nûg nader onderzoek dan wordt aangeraden een Rechter In te 

schakelen, heewel dit een langdurige tijd zou vergen. Het wordt 

daarom de Classis ook afgeraden omdat de aanwijzigen te weinig 

reden geven tot zoiets, 

Totstot conciudeerd de advocaat nog dat er al een onrustige 

steer was gedwende enkele jaren hetgeen deze zaak geen goed 

heeft gedaan en om het beroep naar Balk niet ín de weg te staan 

wordt geadviseerd het hierbij te laten en de zaak aftedoen met 

een ernstige waarschuwing aan het adrea van alle betrokkenen. 

Eet. is alzo gedaan door de Ctassis, misschien ook wel omdat. Balk 
aandrong op zijn attestatie om hem te kunen beroepen. Een ding 
is zeker dr waarheid ligt vaak in bet midden van dit soort 
zaken, Het. duurde niet zolang of de gemeente Balk zat met veelal 

dezelfde problemen als men te Hiaure en Boenwird had gehad. 

Weigering om kinderen te dopen omdat een van de ouders geen 

belijdend lid was kwan meermalen voor. Er is zelfs een jaar dat 

niet minder dan vier keer door gemeenteleden bij de Classis 

geklaagd wordt. 
Ds. Cramer bleef een lastig iemand, ook toen hij in Baik stond, 

Daarom staan we ook niet versteld dat hij inzake een doop 
moeilijkheden kreeg met zijn gemeente leden. Het gebeurde ook 

niet eenmaal maar vele malen dat gemeenteledenklaagden bij de 
Classis over zijn gedrag inzake de doop. 
Vaak welgerde hij in eerste Instantie de doop de doen, omdat de 
vader geen belijdend lid was, hij stuurde ze dan eerst door: naar 

‘de kerkeraad om daar de doopaanvrage te doen. Mier moesten de 

ouders dan vragen beantwoorden die in veel gevallen van te 

weinig kennis deed blijken. of waren de vragen te moeilijk? Een 
ding ls zeker de kerkeraad had zijn instructies... van ds. 
Cramer. Fen ander geval eistte van hem teveel zelfbeheersing 

omdat de Classis besloten had dat de doop wel verricht moest 

worden. Hij las za snel het formulier en verrichtte de doop in 

een niet te volgen snelheid, dat de varter geen kans kreeg op de 
vragen te antwoorden. Hierover werd bij de Classis goklaagd 

en ereen ee ee ve 

kind had geworpen", 
De Classis was ár deze zeer ontstemt over haar broeder. 

(zic kerkelijk leven- Cuperus 1920 D II, ble 47).



_ Men hoeft zich niet biind te staren op alleen Ds. Cramer wat 
deze zaken aangaat, men moet de Synodate- en Classicale verslar 
gen er maar eens op nalezen om tot de ontdekking te komen dat 
wel de lijden veranderen maar de mensen niet. Er zijn velen 
geweest die met mooie woorden en maniputatje de mensen sons tot 
wanhoop dreven in een wirwar van voor- en tegenstellingen. 
Ik heb slechts aen voorbeeld genomen uit een lange rij, niet om 
de personen die ten rol speelden, dech oa inzicht te geven ín de 
situatie van toen, een situatie waar onze voorauters mee te 

“maken hadden. 

e.smits, augustus 1992. 

HET KADASTER PROJEKT. 
Nadat de afgelopen twee jaar de gegevens van de OAT uit 1832 (Oor- 
spronkelijk Aanwijzende Tafel) van de gemeenten Oost- en Westdong- 

„….aradeel en Dokkum door leden van onze vereniging in de computer 
zijn gezet, zal in oktober een nieuwe start worden gemaakt met de 
gemeente Dantumadeel. De betreffende werkgroep, de heren Visser, 

De Jong, Zijlatré, Smits, De Jager an Tolsma, weten wel wat ze Le 
doen staat want de gemeente Dantumadeel, hostaande uit de kadastra- 
le gemeenten Veenwouden, Akkerwoude en Birdaard, opvat meer dan 
8000 kadaatrale nummers. Omdat er van eik muwer elf gegevens war- 
den ingetikt, zal hek totale werk ijefst 90.000 gegevens omvatten. 

hat is geen kieinigheid en daarom heelt de vante medewerker van de 
Fryake Akademie voor âit projekt, op zich genomen om Veenwouden ta 

verwerken zodat er een dikke 6000 numeers overblijven. 
Kaast het intikken van deza gegevens omvat het Frojekt ook het ver= 

werken van gegevens uit de Floreencohferen, Van elke stomdragende 

boerderij zijne de bijbehorende kadastrale nummers bekend, die ap 
de kaart van 3832 moeltn worden ingetekend. Op die wanier ia in 
één oogopslag te zien waar de betreffende hoerderij staat (of 
stondi) en welke atukken land vanouda bij deze boerderij hoorden, 
Het wordt op deze maaier mogelijk om boerderijen uit 1640 (sommige 
boerderijen zelfs uit 1511 !} terug te vinden. Daarvan kan goed 

gebruik worden gemaakt bij de geachiedenis van boerderijen, waar 
ook de genealogie kan veel mot deze gegevens. Poor na te gaan waat 
de in een genealogie beschreven personen hebben gewoond, geeft men 

kleur aan het meestal wat dorre materiaal. Ket komende jaar gaan 

de heren De Jong en Tolsma de boerderijen van Westdongeradeel ver- 
werken. 

Het intekenwerk van de gemeente Oostdongeradeel ico al klaar en ligt 
bij de Fryake Akaäenmy. Mogelijk zal in de loop van volgend voor- 
jaar de "Kadaatraie en Frékadastrale Allag van Ooatdongeradeel" 
verschijnen. 
Voor Oostdongeradeel is er nog een projekt afgesloten. De aËgelo- 
pen drie jaar heeft ondergetekende gewerkt aan de 327 stemdragende 
boerderijen van deze gemeente. Van elke boerderij werd opgetekend: 

= de elgenaren 
- de hewanerd



— ten Kaart van de bijbehorende landerijen, ligplaats boerderij 
Daor dit omvangrijke werk ig er nu een bestand van 4060 namen van 
eigenaren en bewoners van boerderijen uit Oostdongeradeel: er werd 
per dorp een index gemaakt. 

Hebt u dus familie die tugsen 1640 en 1858 op een stemdragende 
boerderij in Oostdongeradeel woonde of er een bezat, en u wilt 
daar wat meer van weten, kunt u kontakt opnemen met ondergetekende: 
Reinder Tolsma 
De Lyke Ein 16, 9137 SH Oosternijkerk, tel. 05192-15943 

Koarre, freedtemiddei 2 oere, 21 augustus. 

in grutte Amearikaanske awto rydt atadieh it daarp vn. Hy bliuvwt 

by in pear minsken stean dy't tafallich op'e wei stappe. De ajo- 
feur stapt út en Freget wat. Dat is ít begjin fan in lytse opskuor 
yn it oars sa stille Moarre. De man blykt aliinne mar Ingelak te 
praten en dat betajut foar de Moaraters, dy't dizze taal net mach- 
tich binne, dat se mei hannen en fuotten prate moatte. 
Soka sjocht Uykstra, oan it wurk op ayn kantoar, en hy komt der by 
stean. Dykstra kin wol wat Ingelak en wurdt gewaar wat dizze per- 
soan Yn Hoarre siket. De Amearikaan, Steve Wibalda hyt er, Ís Hol- 
daat pn Ît Amearikaanske leger vn Dútslân en ie dizze nacht om 
tolve oere út Súd Dûútelân weiriden, hat eefkes yn'e auto sliept en 
is no teplak yn Moarre. Wat er wol? Hy wit dat syn foarfaars út it 
1ytse Moarre wei emigrearre binne yn de foarige ieu en âêr wol er 

‘wat wear fan witte, Ie Moarre it goede plak wol? Wenje hjir noch 
Wibalda's? Soene earne yn'e omkriten noch Wibalda's wenje? De 
denichate Wibalda'a dy't er ken, wenje vn Amearika, krekt aein: 
alle Wibalda's yn Amearika hearre tá syn famylje. Kontakt mei Ne- 
deriân hat er neffens syn witten net mear west. 
Dykstra nimt hin mei vn'e he, Earst it tillefoanboek mar ria vyn- 
sjen. Neat te finen. Dan in tillefoantsje nei it gemeente-argyf vn 
Dokkum. Medema stiet hia te wurd; hy moat mar delkonme mei syn A- 
mearikaan. In kertierke letter stapt it twatal de 1&sseal boppe de 
Bränwarkaserne yn: Dyketra, in wat Aldere man, en Steve, mei o aok 
koart hier en yn'e koarte broek. De oare besikers sjogge al wat 
frjemd op as Medema efkes letter harren vn it Ingelsk te wurd 
stiet. Se sykje vn it Befolkingsregiater Fan Moarre 3480 nel in 
Jacob Wibalda en dy wardt at gau fün. De oantekening dat hy yn ju- 
Iy 1885, mei syn Alden en broers eù suskés, emigrearre is mei 
“Noord Amerika” makket Steve wakker opteín: dochs fûn wêr't er dy 
hiele lange reis foar makke hie. At Medera hin de "Birth- 
eertificat” yaskreaun by de “Municipality” sjen lit, hat er it net 
mear, 
Ten fan de besikers hat al in hiel skoft met niget nei dizze ak- 
tiviteiten sjoen en niet no it wurd. Der is in pleats yn Mitgel- 
wier mel de namme “Wibalda Sathe". Soe de famylje dêr faaka wenne 
ha en sa oan de Fauyljenanme “Wibalda" kaam wêze? It boekje Fan 
Jongeling oer Mitselwier wurdt opsocht en it Floreenkehier fan it 
jier 1818 en dan docht bliken dat Dirk Jacoha Wiebalda yrdied de 
eigner/bewenner fan dizze pleats is: foar 1818 hiet er gewoan fan 
Dirk Jacoba, It bewijs wie levere, 

Ofpraat waard dat Steve noch mear gegevens fan Wibalda Sathe ta- 
atjoerd krije soe, taaka ek gegevens fan Wibalda'e dy't yn Frys- 
làn bleaun wiene. 

Troch it bestean fan “dossiers” fan de ptimdragende pleatsen is 
soks maklik te realteearjen en kin wer immen halpen wurde. Yn kou- 
binaasje mei famyijegegevens dy't Jaap Heeringa al hie, wit Steve 
Wibalda yn ien klap hiel wat oer syn foarfaare op Wibalda Sathe Yn … 
Mitgeìwier. 27 

Keinder Tolsma



IKVENTARISATIE TEGELTARLEAUI IN FRIESLAND. 
Al een aantal jaren lang is een werkgroep, bestaande nit de herer 

Jan Pluis (tegelkennert, Pieter Tichelaar (oud-tedelfabrikant) en 

Sietse ten Hoeve (dir, Scheepvaartmuseun) , bezig met de inventari- 

satie van tegeltabieaux in Friesland. Zij gaan de hele provincie 

door om tableaus te fotojraferen én te documenteren. Het doet 

äaarvarn is een goed beeld te krijgea van de aardewerkindustrie van 

plaatsen als Makkum, Belaward en Harlingen. Tevens wordt getracht 

om de aardeverkschilders te traceren, Uit deze werkzaamheden zijn 

aì enkele publikaties voortgekomen ep er zuilen nog vele volgen, 

Deze werkgroep heeft ondergetekende besaderd om ala “spion” op Ce 

treden in Noordoost Friesland. Het is namelijk ondoenlijk voor de 

teden van de werkgroep om zelf alle huizen en beerderijen af te. 

reizen, daarvoor zijn informanten zodig. Middels De Sneuper vestig 

ik uw aandacht op bovenstaande, Zoudt u dus tegeltableaux woten En 

uaze tèrio of etders in Friestand, neem dan even kontakt op. Voor 
de goede orde: het gaat vocht oe Legeltableaux (ecu uit weerdere 

tegels heetaande voorstelling) ee siet om Jogse tegeltjes, hoe 

moei cok, 

Reinder Tuls 
De krts Ein 1h, 917 SH Goaternijkerk, Let. 09192-15693 

pb E VEODUWELIJEKE. NAKOMELINGEN 

VAN PIET FE JáGOBS . 

Veel mensen, die met een staamboom bezig zijn, zoeken 

veelal de nakomelingen uit van een bepaald mannelük per= 

soon. Er wordt bijna nooit een genealogie opgesteld waardn 

de vrouwelijke lijn centraal staat. Het ia een feit, dar 

de vrouwelijke lijg van een persoon de enige lijn Ès 

waarvan men weet dat hij of zij daar werkelijk vanaf stamE, 

Bij de geboorte van een kind is ket duidelijk te zien 

wie de moeder is. Vaor de wet der Nedertaaden wordt er 

van uitgegaan, dat de echtgenoot de vader is. Indier 

personen twijfelen ef dat hun vader is, kan dit alleen 

bevestigd worden door een bloedproef van vader en kind, 

We weten uit de geschiedenis, en cok nu nog, dat het 

voerkoat dat een man geen kinderen kan verwekken en dat 

de vrouw een kind krijgt van een ander, waarvan niemand 

iets te weten kKomf- 

Bij de Joden geldt, dat een peracon mek een joodse moeder 

een hele Jood is, ongeacht wie de vader is. Een peranon 

‚ner een joodse vader en een niet-jaadae moeder is cen 

halve Jood. 
Mijn woeder ie een nakomeling in vrouwelijke Lijn van 

Pietje Jacobs. Het is mij nog niet gestaagd de voorouders 

van Pietje Jacobs, aock Pytik gencemd, te vinden. Naar 

alte waarschijnlijkheid dreven zt de achternaam 

VBorduinsma" ia de U. wv. Sententies 1000-3 wordr wen 

Fierie Borduinsma geboren IPIA/15 vermeld, Indien iemand 

meer weet over de familie Borduinsma en/of Pietje Jacobs, 

dan hoor ik dat graag.



I. Pietje Jacobs (Borduinsma) geb.7 1714/15, huwt op 6 
jan. 1737 voor het gerecht en de Herv, Kerk te Dokkum 
met Klaas Hendriks (Borduínsma), meester glazenmaker, 
zoon van Hendrik Klases, leraar der Doopsgezinden, te 
Leeuwarden ca. 1725, In de aantekeningen, die afkonatig 
zijn van Marten Martens, leraar der Doopsgezinden te 
Holwerd, Blija en Vischbuurt, Oorspronkelijk van M.Martens, 
V.d.m., gedateerd Holwerd 6 mei 1816; een copie voor 
Sibrand Petrus Brouwer Martens te Holwerd, gemaakt 3 okt. 
1828: "Marten Martens (moet zijn Sybrens) geboren te 
Sexbierum in Vriesland en naderhand Mr, Smit vp de 
Wirdummerdijk te Leeuwarden, was gehuwd met Jitske Hendriks 
(dochter van Hendrik Klazes}, leraar der Doopagezinden 
te Leeuwarden, welke mede eene zoon hadde, met name Klaas 
Hendriks, toegenaamd Borduinsma, mr. glazemaker en schilder 
te Dockum, van welke laatsten nog in leven js een kinde 
kinda-kíind, met de name Klaaske (op dat dezes) gehuwd 
aan de huisman Sybren Klazes, woonachtig onder Wetsens 
in Vriesland"... ee Te 
Uit het voorgaande zou men kunwen opmaken dat Klaaske 
de enige nog levende (op die dato) nakomeling is van Klaas 
Hendriks en Pietje Jacobs. Tot nu toe heb ik ook geen 
andere nakomelingen kunnen vinden. Élaas Hendriks 
(Borduinsma) werd burger van Dokkum 7 Febr. [728, geboortig 
van Leeuwarden. . 
Kinderen: Kendrik, gedoopt 30-4-1738 Dokkun 

Trijntje, gedoopt 18,11-1740 
overleden voor Î7á4 

Trijntje, gedoopt 10-1-1744 Dokkum 
gean nakomelingen gevonden; verwijzend naar 
bovengenoemd artikel; kinderloos overleden 

v. 1805. 

Antje, gedoopt 15-2-1747 Dokkum, volgt EI-1. . 

Pytje Jacobs hertrouwt 19-12-1756 Dokkum met Johannes 

Jurjens Krijgel, van Dokkum, koopman. Johannes hertrouwt 

I6=4=1/85 Dokkum met Reinske Alberts, 
Kinderen: Elisabeth, gedoopt 16-4-1759 Dokkum, II-ë. 

EI-1. Antje Klazes Borduingme, gedoopt 15-2-1747, overleden 
1=5=-1805 Dokkum, huwt 20-6-1774 Dokkum met Hero (Herre) 
Johannes Feenstra, procureur postulant, overleden voor 

1805 (voorouders onbekend; wie meer weet, van die hoor 

ik dat graag). 
Xinderen: Renske, geduopt 10-8-1773 Dokkum 

overl. voor 1774 
Renske, gedoopt 31 =-f-1/74 Dokkum 

overl, 2á=lt-1774 Dokkum 
Johannes, geboren B-tri775 Dokkum 

avarl. 10-1-1776 Bokkum 
Klaaske, geboren I8-12-1/76 Dokkum 

volgt III-1, 
Renske, geboren Z=it-1//8 Dokkum 

overd. I4=t2-1778 Dokkum 
Renske, geboren A7-4=-17B0 Dokkum 

overl, 17-11-1800 Dokkum 
Johannes, geboren È-1-1783 Dokkum 

averl. voor 1187 
Pytie, gehoren 2S-h-l784 Dokkum, 
geen nakomelingen gevonden; zal, verwijzend 

naar voornoemd artikel, kinderloos voor 1805 
overl. zijn. 
Johannes, geboren 30-3-1787 Dokkum 29



IT-2. Elisabeth Johannern Erijgel, ged. 16-4-1759 Dokkum, 
huwt Sele-lf85 te Dokkum ret Enne Lubberts Veidkarp, ged. 
seni .., zoon van Lubbert Enne Veldkamp en Tiamke Jacobs. 
Kinderen: Lubbert, geharan G=3-17TB4 Dokkum 

verl. voor TSG 
dahannea, gehoree 23-8-1786 Dokkum 

overl, veor 1796 

Lubbert, geboren 21-0-1785 Dokkum 
Fietje, gehoren 16-7-1794 Dokkum 
valet IEEE-Z, 
Johannes, geburen 21-1-1786 Dokkum 
Hicolaas, geboren 7-5-1800 Dokkum 

III-1. Kiaasks Herp's Feenstra, geboren I8&=l2-1776 Dekkum, 
gedaapt 22-12-1776, overl. EO=fei8l5 Eer Morra, winkelierse, 

huwt 25-8-1700 te Oostrum met Srkren Klazes, gebaren 
Hfl Hantumhuizen, gedeoptn 1o=-B-i772 Hantumhuizen, 
echtlieden op de Streek onder Betterwird, zoon van Klaas 
Rienks en Tjitske äybrens. Landbuuwer. 

Kinderent Antje, geboren Kä-l=-lEC? 
op de Streek onder Bornwird 
Valge IV-1, 

Klaaske (van Hantum} hertrouwt 29-10-1809 Ee Morra met 
Pieter Alberts. Ferwerda {van Morrajgeboren [FFS Morra, 
overl, 15-10-1834 Morra, kuopman, weduwnaar van Jiltje 
Jilts Pasthkuma, zoon van Albert Jans op Aukje Boeken, 
Kinderen: Ankje, geboren 15-8-1410 Horra, 

volgt EV-2. 

  

EII-2. Pietje Ennes Veldkame, weboren 16-7-1705 Dokkum, 

overl, IS-IG-1858 Dokkum, huwt 23-4-1815 Dokkum met Fokke 

Klazes Osiuga, geboren 6-2-1795 Daokkum, averl. na 1558, 
zoon van Klaas Fokkes Osinga en Aaltje Meinderts Keisiger. 
Kinderen: Elisabeth, geboren 2i-Geiglt Dokkum 

volge IV-3 
Klaas, gebaren 22-7-1817 Pekkuam 
Enne, geboren 27-2-1819 Brnkknm 
Aaltje, geboren B-l-iä2l Wekkaomn 

nrerl, 30-4-1820 Dokkum 
Lubbert, geboren G=i-1823 Dakkum 
Cornelia, geboren PA-Z-1525 Hokkam 
volge IV=á 
Jehanna, geboren 30-7-1827 Bakkum 

overl. 22-1-1835 Dokkum 
Meindert, geboren 10-5-1849 Dokkum 

Aaltje, gehoren T-h-I831 Pakkyam 
valgr IV-5 
Jahannen, geboren 1833 Dokkum 
Janke, gehoren 4=4-855 Dokkum 

valgt IV=-6 
KNicalaas, geboren 1848 Dokkum 

Iv-1. Antje Eybrens Feenstra, geboren id=1-1802 op de 
Streek onger Barnowird, gedoopt 10-2-1802 Htaure, overl, 
Att 820 LiePSsens, herw t 1O-a-td21 Oostdongeradeel 
{Metslawier} mer Klaas Harkes Douma, gehoren j5=-0-t700 
Oosterum, overl. JS-9-184 Oosternijkerk, tandbouwer, zoon 
van Harke Jans Douma en Trijntie Klazes Kloestra (Klaas 
hertrouwt Grietje Binnes bloemsma}. 
Kinderen: Harke, geboren 9-8-1822 Lioessens 

Klaaake, geboren 19-0-1823 Lioessens 

walgt V-1 
20 Sybren, geboren 10-10-1826 Oosternijkerk



IV-2. Aukje Pieters Ferwerda, geboren 15-8-1810 Morra, 
gedoopt 9-9-1810 Morra, overl, 13-6-1850 Lioessens, huwt 
19-12-1834 Oostdongeradeel (Merslawier) met Harmen Gysberts 
Zijlstra, geb. 1805 Oosternijkerk, overl. 25-12-1854 
ioessens, wagenmaker, zoon van Gysbert Beerts Zijlstra 

en Maaike Reitses Elgersmas 
Kinderen: Maaike, gebaren 29-0-1835 Morra 

Volger Vl 
Pieter, geboren 2676-1840 Licessens 
Klaaske, geboren 1-4-1837 Morra 

overl. 10-5-1838 Morra 

Klaaske, geboren 20-10-1838 Morra 
volgt VJ. 
Antje, geboren 15-4-1844 Linessens 
roigt Y-á 
Gysbert, geboren 13-1-1844 Lioeasens 
Albert, geboren 16-3-1846 Lioessens 
Trijntje, geboren 26-3-1848 Lioessens 
volgr YS 
Baukje, geboren 27-4-1852 Lioessens 

overl. 15-10-18/3 Exumazijl onder Anjum 
Harmke, geboren 30-4-1855 Lieessens 
volgt V-6 

IV-3. Elisaberh Fokkes Ösinga, geboren 23-9-1815 Dokkum, 
overl. 30-5-1873 Dokkum, huwt 25-5-1847 Dokkum met Jan 
Srtses Ferwerda, geboren 15-3-1809 Bakkum, overl. 19=5= 
1874 Dokkum, zoon van Sytse Ferwerda en Tjeerdje Jans 
Romkema. 
Kinderen: Pietje, veboren 1838 Dokkum 

volgt VT 
Tjeerdje, geboren 3-1-1830 Dokkum 
volgt Y-8 
Sytske, geboren 13-7-1842 Dokkum 
volgt VG 
Fokke, geboren 20-1-1845 Dokkum 
Cornelia, geboren 26-1-1850 Dakkuim 
volgt V-lÛ 
Sara, geboren 5-5-1857 Dokkum 
volgt V-I1 . , 

IV-4, Cornelia Fokkes Osinga (aok Korneliske genoemd), 
geboren 24-2-1825 Dokkum, overl, na 1840, meer gegevens 
niet bekend, 

IV-5. Aaltje Fokkes Osinga, geboren 16=6=-183t Dokkum, 
in 1854 naar Leeuwarden, meer gegevens niet bekend, 

IV-6. Janke Fokkes Osinga, geboren 4-4-1835 Dokkum, in 
1860 naar Harlingen, meer gegevens niet bekend. 

V-1l. Klaaske Klases Bouma, geboren 19-0-1823 Lioessens, 
overl. Z0-11-1868. Oosternijkerk, huwt 21-5-1844 Oostdonge- 
radeel (Merslawier) mer Geert Rosier, geboren 23-8-1821 
Anjum, overl, 14-10-1400 Licessens, landbouwer, zoon van 
Fakke Klases Rosier en Antje Jans Kingma. (Geert hertrouwt 
Tehei8TÌ OD (Metslawier) met Aukje van der Wal}. 
Kinderen: Antje, gebaren 16-12-1844 Lioegsens 

overl, Já=l-1845 Lioessens 
Antje, geboren 4-2-1846 Linessens 
volgt VI 31



Fakke, geboren 14-7-1849 Morra 
Klaas, gebaren 23-3-1855 Morra 
Sybren, geboren 26-10-1857 Morra 

V-2. Maaike Harmens Zijlatra, egeeboren 24-0-1835 Morra, 

overl. 22-4-1020 Dokkum Cin 1800 winkelierse perselein 

te Metslawier), huwt 16-11-1864 met Siete Johannes Bosma, 
zeboren 12-5-1840 May rum {ron.). overl, 27-3-1894, 

schipper, hinnenvaarder, Couders onbekend hij mij). 

  

Kinderen: Grietje, geboren 25-1-1866 Morra 
valst VI? 
Harmen, gehoren 2O-4-iëb/ toevallig Metslawier 

Aukje, geboren G-lt-1868 Morra 
overl, voor TA/4 

Aukje, geboren Ge4=-187A Metslawier 

volgt VI 
Geettie, geboren 10-3-1877 án het schip te 
Merslawier, volger VI=-á 

V-3. Klaaske Harmens Zijlstra, geboren 20-10-1838 Morra, 
overl, 11=4=1028 Anjum, huwt 15-5-1863 OD (Metslawier) 

met Lolke Slager, geboren 27-10-1836 Anjum (aangifte), 

overd, Il-h-186/ OD (aangifte), boereknecht, zoon van Jan 
Slager on Jetske Jaarsma, Geen kinderen, 

Klaaske hertrouwt 17-4-4864 OD (Metslawier) wet Anne 
Wiersma, geboren AÌ=6-1830 Anjum, overi, 26-10-1006 Anjum, 
weesvader, zoon van Jan Wiersma en Geeltje Triemstra. 
Geen kinderen. 

  

V-h, Antje Harmens Zijlstra, geboren 15-4-1844 Lioessens 
(vraagd Geert Raster, toeziend voogd Beert Gusberts 
Aijtstra}, huwl 17-5-1866 OD (Metstawier) Hang Holwerda, 
geharen2û-#=-1855 Hantumhuizen, evert, S-5-i8i4 Licessens, 
boereknecht, zoon van Lieuwe Holwerda en Meike Fennema. 

Kinderen? Maatke, geporen B-5-1872 Linecasens 

volet VI=-5 
Autrje hertrouwt ZZ-li-läf& Où (@terslawier) mer Pieter 

Vijkstrá, geboren Zl=B-lA4A Licegsens, gardenier, Zoon 
van Jacob Bijkstra en Aitske van Ek. 
Kinderen: Aukje, geboren 44-6-1870 lLioessens 

Klaaske, gehoren 24-12-1881 Livessena 

Anrje vertrekt atleen np AÌ-4-1890 naar VWithuizen, en 
op 5=6-184l gaan Pierer en de kindercen Aukje en Klaaske 
naar Withuizen, Heer gegevens niet hekend. 

F-6. Trijntje Harmen Zijlstra, geboren 26-3-1848 Lioessens, 

overl. (aangifte) 19-1-1850 on, huwt 20-5-1880 OD 

{Metslawier} met Tine Gaasterland, geboren  Iá-Z-1R45 

Oostrum, overl. 29-12-1920 Oostrum, timmerman, zcon van 
Sytse Gaasterland en Aukje de Vries (weduwnaar van Froukje 

Jans de Vries}. 
Einderen: Aukje, geboren 24-9-1881 Oostrum 

volgt YT=-6 . 
Baukje, geburen 23-9-1885 Oostrum 
volgt VE-7 
Geertje, geboren 22-5-1884 Gostrum 

valer VI-8 
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\V-b6, Harmke Harmens Zijlstra, geboren 30-4-1853 Lioessens, 

in 1869 inwonend bij zus Klaaske, in 1880 niet meer. Heer 

gegevens mij niet bekend. 

  

V-l. Pietje Jans Ferwerda, geboren 1838 Dokkum, genoemd 

in bevolkingsregister van 1850-1860 Dokkum, daarna niet 

meer, Meer gegevens mij niet bekend, 

V-B. Tieerdje Jans Ferwerda, gebaren 3-11-1839 Dokkum, 
genoemd in bevolkingsregister van 1850-1860 Dokkum, daarna 

niet meer. Meer gegevens niet bekend. 

  

  

V-9, Sybke Jana Ferwerda, geboren 13-7-1842 Dokkum, huwt 
17-5-1866 met Durk Posthuma, geboren 12-11-1839 Dokkum, 
kleermaker. 
Kinderen: Adrianus, geboren 1-3-1867 Dokkum 

Elisabeth, geboren 30-6-1867 Dokkum 

Durk, geboren 21-6-1873 Dokkum 

Jitske, geboren 12-8-1877 Dokkum 
Gezin vertrekt 21-5-1881 naar Leeuwarden. Meer gegevens 

niet bekend. 

v-10. Cornelia Jana Ferwerda, geboren 26-1-1850 Dokkum, 
Ze gaat in 18/2 neer Costrum. Meer gegevens mij niet 

bekend. 

  

\V-11. Sara Jans Ferwerda, geboren 5-5-1857 Dokkum. Vertrekt 
in 1878 naar Memelum. Meer gegevens mij niet bekend. 
  

Tot zover de genealogie. Opmerkingen en/of aanvullingen 
stuur die naar J.S.Heerinpa, Fennewei 8, OlA4 CX Hantum- 
huizen. Dan kunnen we die, met hek vervolg van de 

gencalogie, plaatsen in de volgende 'Sneuper!. 

JAAP DHEERENGA 
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